Om Louise
Kr. 200,-

Louise Bækkelund Sørensen er uddannet på
Unicos Make-up & Kosmetologskole i Odense.
Skolen giver eleverne en kombineret erhvervs-

We ll n e ss

uddannelse til kosmetolog, make-up artist og
negletekniker.

Pedicure - basis
Fodbad, klipning af negle, hård
hus fjernes mm.
Varighed ca. 30 min.

kr. 100,-

Detox fodbad
Med et detox fodbad får du kickstartet kroppens naturlige funktioner. Resultatet er et bedre
velvære både fysisk og mentalt.
Fodbadet påvirker føddernes
mange reflekszoner med den
elektromagnetiske energi og stimulerer herigennem kroppens
naturlige funktioner.
Varighed ca. 30 min.

kr. 100,-

Louise er endvidere lægeeksamineret massør,
ligesom hun har taget et kursus i Hot Stone

For beboere og personale på

OK-Centret Jelling Have

Massage. Begge massageformer tilbyder hun
også på Jelling Have.

Behandlingstider: Mandag kl. 09:00 - 17:00

Louise har erfaring i arbejdet med sindslidende
fra OK-Centret Enghaven i Søvind, som - sammen med Jelling Have og OK-Huset - er
OK-Fondens psykiatriske tilbud vest for Storebælt.

OK-Centret Jelling Have
Bethaniavej 5
7300 Jelling
Telefon 75 87 10 96
August 2016

Pedicure - luksus
Luksuspleje af dine fødder, fodbad, peeling.
Neglebåndene ordnes, neglepladen poleres og files.
Paraffinmaske og fodmassage
Varighed ca. 60 min.

Fax 75 87 28 85
www.jellinghave.dk

Behandler: Louise Bækkelund Sørensen

We lln e ss p å O K -C en tret Jel l in g H ave og Je ll in ggård
Wellness og sindslidelse
Følesanseindtryk gennem huden har stor indvirkning på, hvordan vi har det både fysisk og
psykisk – og på, hvordan vi oplever det ”at være

til.”
Et velplejet ydre giver velvære, fysisk såvel som
psykisk.
Massage udvikler følesansen, som er den mest
basale af vore sanser og som primært udgør
grundlaget for, at andre sanseindtryk kan integreres. Det nonverbale sprog er i stand til at
bygge bro til dybereliggende ressourcer og potentialer, der gradvist kan vækkes, udvikles,
integreres og leves.
Massage virker beroligende og gør ofte brugeren mindre aggressiv, mere nærværende og
opmærksom. Den modvirker stress og stimulerer evnen til at hvile i sig selv og modtage ny
indlæring samt koordinere de indtryk og ople-

Behandlinger
Ansigtsbehandling - luksus
Oplev en velvære af luksus.
Afrensning, peeling, exfoliant
scrub og maske. Til sidst en blid
ansigtsmassage, som løsner ansigtets muskler samt diverse
cremer.
Varighed ca. 60 min.

kr. 200,-

Ansigtsbehandling - basis
Afrensning, scrub, maske, let
ansigtsmassage og diverse
cremer.
Varighed ca. 30 min.

kr. 100,-

Voksbehandlinger:
Hage eller overlæbe - ca. 15 min.
Bikinilinje - ca. 15 min.
Armhule - ca. 15 min.
Underben - ca. 25 min.
Bryn - ca. 15 min.

kr. 50,kr. 50,kr. 50,kr. 75,kr. 50,-

kr. 100,-

Hot Stone massage
Giver indre ro og modvirker
stress
Varighed ca. 25 min.

Kr. 100,-

Manicure - luksus
Luksuspleje af dine hænder.
Håndbad, peeling. Neglebåndene poleres og files i facon.
Paraffinmaske og håndmassage.
Varighed ca. 60 min.

kr. 200,-

Manicure - basis
Håndbad, klipning af negle.
Neglebåndene ordnes. Neglepladen poleres og files i facon.
Let håndmassage.
Varighed ca. 30 min.

kr. 100,-

Lakering af negle

velser, som dagen bringer, på en mere naturlig
og harmonisk måde.

Massage
Afslappende massage.
Varighed: ca. 25 min.

Farvning og ret af bryn og
vipper pr. del

kr. 50,-

kr. 50,-

