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der primært tilbyder tre forskellige 
behandlinger. Hver med deres unikke 
fordele. Nemlig EM Sculpting, X-Cryo 
og fedtfrysning. 

I form med muskelkontraktioner
EM Scuplting er en relativt ny behand-
ling, og Marianne er den første her i 
Danmark der udfører den med X-Tone. 
En maskine der er 7 gange kraftigere 
end tilsvarende maskiner. 
” X-Tone  laver 35.000 muskelkontrak-
tioner på en halv time og reducerer 
fedt, toner og strammer kroppen op og 
fjerner cellulite,” forklarer Marianne 
og fortæller videre, at behandlingen 
også er den eneste behandling, der har 
effekt på delte mavemuskler. 

Behandlinger for alle
Her fra boligen i Dronningmølle til-
byder hun en række behandlinger for 
alle, der ønsker at gøre noget godt for 
sig selv og sin krop. 
”Jeg ønsker at yde den bedste service, 
og tilbyde behandlinger der giver hur-
tige og synlige resultater til priser, hvor 
alle kan være med,” siger Marianne, 

Marianne Dolvas klinik bygger på 
biohacking konceptet og de nyeste 
behandlinger på markedet. Og du kan 
trygt lægge dig under Mariannes kyn-
dige hænder, for Marianne har flere 
års erfaring som anti-age specialist. 
Blandt andet fra sin egen skønhedskli-
nik People by/Marianne Dolva med en 
kundegruppe på over 3000. 

Drømmer du også om at blive den bedste udgave 
af dig selv? Blive strammet op, tonet og få fornyet 
energi? Så kan Marianne Dolva hjælpe i rolige og 
diskrete omgivelser fra sin klinik hjemme i boligen 
i Dronningmølle. 

Behandling med wauw-effekt
Derudover tilbyder Marianne X-Cryo, 
der via minus 60 grader kold luft giver 
kroppen et såkaldt termisk chok. 
”Det sætter skub i kroppens hormoner 
og endorfiner og ”rebooter” kroppens 
funktioner. Behandlingen er hudforyng- 
ende og tager blot 3-5 minutter, hvor 
den strammer op, øger collagenpro-
duktionen og giver en fantastisk glød 
– efter blot 1 gang,” fortæller Marianne 
begejstret. Men den kan mere end det: 
”X-Cryo giver energi og booster immun-
forsvaret, men er også velegnet som 
smertebehandling og til behandling af 
hudsygdomme som psoriasis, rosacea 
og acne,” afslører Marianne. 

Fedtfrysning med ekstra fordele
Endelig tilbyder Marianne også fedt-
frysning, som kombineret med EM 
Sculpting giver helt enestående resulta-
ter. Alle behandlinger foregår med de 
nyeste maskiner på markedet og med 
en grundig vejledning både før, under 
og efter behandlingerne. 
For som Marianne siger, så er dette 
”The coolest way to shape yourself.” 
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Form kroppen – helt naturligt Marianne Dolva ønsker at yde den bedste service, 
og tilbyde behandlinger der giver hurtige og synlige 
resultater til priser, hvor alle kan være med.


