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CLINIQUE BELNATUR 
Frederikkevej 12 / Hellerup

 39 40 00 99 / cliniquebelnatur.dk

Åbningstider
Mandag-onsdag: 9-18 / Torsdag: 9-20 

Fredag: 9-18 / Lørdag: 9- 14

Som indehaver af områdets toneangivende skønhedshus har Marianne Giske 
et afslappet forhold til botox og fillers. Så længe det ser naturligt ud. 

”JEG VIL GERNE 
SE UD, SOM JEG 

FØLER MIG”

– SKØNHED –

 S 
iden Marianne Giske åbnede Clinique 

Belnatur i 2006, var ambitionen at være 

et skønhedshus. Et univers som dæk-

kede næsten alle tænkelige skønheds-

behandlinger, og helst de nyeste og mest 

virksomme. Derfor er det også helt naturligt, at  

Clinique Belnatur i dag også er en kosmetisk medi-

cinsk skønhedsklinik. Dvs. nu kan vi få botox, fillers, 

laserbehandlinger og fedtfrysning. Botox og fillers 

udføres altid af stedets dygtige sygeplejerske og med 

tilsyn af hudlæge, så sikkerheden og fagligheden i det 

i forvejen superkompetente skønheds hus er i top. 

KOSMETISKE SKØNHEDS
BEHANDLINGER ER NORMALT
Og hvem er bedre til at vise, hvordan man bedst 

bruger botox og fillers end Marianne selv?

– Selvfølgelig får jeg også lavet noget, for jeg har den 

holdning, at jeg gerne vil være den bedste udgave af 

mig selv, siger Marianne og er dermed helt i tråd med 

tidens tendens: Danske kvinder vil have kosmetiske 

skønhedsbehandlinger. Den nyeste undersøgelse på 

området, foretaget på vegne af TV2, viste, at otte 

ud af ti af de adspurgte kvinder mellem 18 og 29 år, 

synes, det er fint med kosmetiske indgreb.

NATURLIGE FORANDRINGER
Det er dog afgørende for Marianne, at resultatet er 

naturligt.

– Det må aldrig se kunstigt ud, hvor det fx går ud over 

ansigtets mimik. Selv har jeg meget mimik, og det tager 

jeg højde for, når jeg selv får behandlinger.

Marianne får restylane som skinbooster. Dvs. små 

injektioner i huden, som giver huden et boost. 

Indimellem får hun også botox i panden.

– Det får mig faktisk til at slappe af, hvilket er vigtigt, 

når man som jeg også tilbringer mange timer foran 

computeren. Botox er det bedste til bekymringsrynken, 

og da er det bedre at starte tidligt for at forebygge den.

Eller som Marianne også siger det: Jeg vil gerne 

være den bedste udgave af mig selv. Føle mig lige så 

glad uden på, som inden i. 

KOSMETISKE BEHANDLINGER HOS

CLINIQUE 
BELNATUR
BOTOX/FILLERS
Botox er velegnet til rynker i panden 
og kragetæer ved øjnene. Virkningen 
forsvinder efter 3-4 måneder. Fillers, bedst 
kendt under mærket Restylane, består af 
hyaluronsyre. Bruges til at udglatte rynkerne 
med, især omkring munden, og til at give 
fylde til læberne, kindben, hage og under 
øjnene. Holder omkring et år.

LASER
Permanent hårfjerning og fjernelse af 
karsprængninger m.m.

CLINIQUE BELNATUR UDFØRER OGSÅ
Negle – Nail Office, ansigtsbehandlinger, 
slankebehandlinger (Lipobelt, Tei System 
og fedtfrysning), permanent makeup, 
eyelash extensions, tandblegning, massage, 
statsautoriseret fodterapeut, professionel 
makeup, bryn/vipper og voksbehandlinger.

GRATIS KONSULTATION
Book tid online eller telefon inden 
behandling og få den rette vejledning.

Clinique Belnatur er et 
skønhedsunivers, som nu 
også har fået kosmetiske 
behandlinger, som botox 
og fillers. 


