
“‘Jeg åbnede The Jane Klinik 1. oktober 2021,  
så jeg kunne have de helt rigtige  

omgivelser for mine klienter samt blive ved  
med at fokusere og udvikle mine interesser 
og drømme indenfor hudpleje og skønhed.  

Jeg vægter faglighed og perfektionisme højt og  
prioriterer samtaler med mine klienter om deres 

personlige behov ved hver behandling.”

The Jane Klinik ligger i store, smukke, lyse lokaler i 
Hvidovre, hvor vi har ro til at fordybe os i netop din 

behandling og dine ønsker og behov.  
 

Atmosfæren er positiv, tryg og tillidsfuld
og vores tilgang altid professionel.  

Hos The Jane Klinik er vi veluddannede, 
specialiserede, og elsker vores fag! 
Vi sætter derfor i første række at give 
dig den bedste vejledning, behandling 
og produkter, så du opnår mærkbare 
resultater. For os handler det om at give 
den bedste faglige og personlige  
behandling, rådgivning og vejledning, 
som er skræddersyet til dig, 
så du kan opnå de bedste resultater.

Vi har specialiseret os i Nimue 
ansigtsbehandlinger, deres  
professionelle behandlingspro- 
dukter samt skræddersyet  
hudpleje til hjemmebrug, 
bryn-behandling omkring form, 
farve og retning, farvning af  
vipper med pleje, intim voks med 
sugaring og hårfjerning med voks 
eller hot wax. Vi udfører også 
lash lift, brow lift,  manicure & 
pedicure med eller uden shellak 
samt geleforstærkning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for vejledning, rådgivning og 
tidsbestilling. Vi behandler kvinder, mænd & teenagere.

Vi glæder os til at tage imod dig.
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Vi prioriterer at være  
opdaterede på ny viden 
og forblive eksperter på 
vores felt og deltager derfor 
løbende i relevante  
seminarer og kurser. 

Vi er højtuddannede  
og certificerede i  

Nimue og har  
arbejdet professionelt 

med Nimue i mere 
end ti år.


