Sundhed & Velvære

Ida Bille Brahe, stifter af N’AGE

ET NATURLIGT OG
SMUKT RESULTAT

Med kerneværdierne Æstetik, Etik og Sikkerhed, som hele virksomhedens rygrad, har man
valgt at sætte barren højt hos N’AGE. Der gås ikke på kompromis med den høje standard.
om Danmarks største kæde indenfor kosmetiske behandlinger, føler
man et ansvar for at overholde et
strengt etisk regelsæt og kunne
garantere for kundernes sikkerhed
- også sikkerheden for det smukke
resultat. N’AGE er ikke de billigste, men de er de
bedste.

S

i opfyldelse. “Det har længe været et stort ønske at
åbne en klinik i Lyngby, da det er en central placering for vores nordsjællandske kunder”, udtaler Ida
Bille Brahe, stifter af N’AGE, og tilføjer, “Vi har ledt
efter den helt rigtige adresse og er meget glade for
nu at have fundet den på Lyngby Hovedgade 46”.

Behandlinger

Hos N’AGE går man meget op i kerneværdierne.
Som N’AGE-kunde kan du derfor regne med at få
et smukt resultat, som passer til netop dig. Der tilN’AGE er en kæde af klinikker med speciale i hudbydes en gratis og uforpligtende samtale, hvor man
foryngende og æstetiske behandlinger.
sætter god tid af til at drøfte dine
Klinikken på Kongens Nytorv i Købenønsker og muligheder.
havn åbnede i 2003 som den første af
Her skal du være forberedt på at få
sin slags i Danmark, og det er siden
et ærligt svar. Selvom kunderne har
blevet til yderligere 4 klinikker landet
nogle ønsker og forventninger, kan
over - Aarhus, Odense, Vejle og nu
Derfor
de godt opleve at blive rådgivet til
senest i Lyngby. N’AGE er suverænt de
noget andet. Med mange års erfastørste af sin slags herhjemme.
-Mange års erfaring
ring som professionelle behandlere,
Med åbningen af den nye klinik i
-Æstetik i fokus
ved de hos N’AGE, hvad der passer
Lyngby er en længe ønsket drøm gået
-Sikkerhed for et
bedst til den enkelte, og man vil altid
smukt resultat
sigte efter, at kunderne får et natur-Høj etisk standard
ligt smukt udseende.
Behandlingerne spænder vidt. Af
eksempler kan blandt andet nævnes
rynkebehandling (med Restylane,
Botulinum Toxin eller CO2 laser), opstramning (med
Ulthearapy, som er en ikke-kirurgisk behandling),
permanent fjernelse af karsprængninger (med
f.eks. IPL, som er pulserende lysbølger, der får blodet i karrene til at størkne og lukke sig), fedtreduktion og permanent hårfjerning (med IPL).
Restylane er en populær behandling, som består af
en ikke permanent filler med indhold af 98% vand
og 2% hyaluron, som er et sukkerstof, der naturligt
findes i huden, men som man producerer mindre af
med alderen.

Udvider med endnu en klinik

Friskt og sundt udseende
Mange kunder som henvender sig med træthedstegn. “Folk kommer ofte til os, fordi de er trætte af
at se trætte ud”, siger Nina Torres, som er kosmetisk sygeplejerske, “For os betyder et smukt resultat, at behandlingen efterlader den enkelte person
med et friskt og sundt udseende.”
Når man henvender sig hos N’AGE, kan man være
sikker på en diskret håndtering af sit besøg. Der
bliver lagt vægt på, at det er en privat sag at få foretaget kosmetiske behandlinger.
Gratis og uforpligtende samtale - ring på nedenståede nummer eller besøg www.nage.dk
Af Mette Mikkelsen

N’AGE

Lyngby Hovedgade 46, 1. 2800 Kongens Lyngby
Telefon 7027 3366
www.nage.dk
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