I alla behandlingar ingår hudkonsultation &
produkt rådgivning.
Liten ansiktsbehandling 320kr

-Skön uppfräschning av ansiktetRengöring, peeling, varm handduk, ansiktsmassage &
ansiktsmask efter hudens behov.
Avslutningsvis en ansiktskräm som skyddar mot yttre
faktorer.

Klassisk ansiktsbehandling 495 kr

Tiden måste avbokas 24 timmar före avtalad tid

Ryggbehandling 450kr
Rengöring, peeling, avkopplande & mycket rogivande
Aha behandling, c-vitamin behandling,
ryggmassage
med relaxande väldoftande olja, utvald mask.
antirougebehandling eller fuktbehandling.
Manikyr
300kr
350kr/st, går att göras som kur,6 gånger 1860kr.
Nagelvård, polering & avslutas med stärkande lack.

Aha-behandling: Motverkar oren hud, pormaskar & stora
Gelelack 400kr
porer. Åldersfläckar, pigmentförändring & ärr minskas.
Nagelvård, polering & gelelack. Håller ca 4-5 veckor.
Ökar ämnesomsättning i cellernas förnyelseprocess.
Huden får en härlig lyster!

Spa-manikyr 450kr

Härligt väldoftande rengöringsbad, peeling, mycket skön
C-vitamins behandlingen: Effektiv antirynkbehandling,
handmassage med lymftömning, nagelvård, polering &
mycket bra mot solskadad hud. Inflammationshämmande
avslutas med stärkande lack.
vilket passar vid exempel mild acne.

-Behandling som ger dig en ren & balanserad hud
full med lyster.Dröm dig bort en stund medan du får rengöring, peeling,
Spa-pedikyr 450kr
massage av axlar,nacke & ansiktet, ansiktsmask & en
Antirouge behandling: Perfekt för rosacea, känslig hud
Avslappnande fotbad med scrub & cirkulationshöjande
avslutande kräm.
med ytliga blodkärl & torr hud.
massage för fötter & vader. Nagelvård, polering &
lackning.
Fuktbehandling: Suverän återställare för torr hud!
Vid lackning tänk på vilka skor du har.
Lyxbehandling 710 kr
-Perfekt present till dig eller en kär vänRengöring av ansikte, dekolletage, hals, peeling & varm Tonårsbehandling 320kr
Hotstone massage
handduk. Stor massage av axlar, nacke, ansiktet,
-Vi går igenom hur man tar hand bäst om en tonårshudHelkropp 700
energitryck & lymfstrykning.
Rengöring, peeling, varm handduk, massage, mask & en
Rygg 455kr
Ansiktsmask som tillför huden näring, reparerar &
balanserande kräm.
Varm & mycket avkopplande massage med varma stenar
bygger upp, handmassage under mask,
Dessutom 10% på hårvårdsprodukter vid
som
löser upp stela muskler, ger kraft & energi, lindrar
avslutningsvis en kräm.
behandlingstillfället.
muskelvärk & kramper. För dig som inte tycker om
”hårdhänt” massage.

Djuprengöring 450 kr

Rengörande behandling med peeling, ånga
,pormasktömning, renande ansiktsmask & avslutande
en balanserande kräm.

Askungebehandling 495kr

-Exklusiv ansiktsbehandling med omedelbar effekt på
ytliga rynkor & torr hudRengöring, peeling, massage med rosolja & balm,
c-vitaminsmask & en peel off mask ovanpå. Avlutas
med en lyxig ansiktskräm.

EJ AVBOKAD TID DEBITERAS

Mammabehandling 590kr

-Speciell omvårdnad för dig som är gravidFörst en skön ryggrengöring, peeling, varmhandduk, lätt
rogivande ryggstrykningar & ryggmask. Sedan tar vi en
ansiktsvård med rengöring, peeling, varm handduk, mask
& en avslutande kräm.

Färgning av fransar & bryn.

-Förstärker & ger en fin inramning av ögonenFrans-, bryn färg & brynplockning 320kr
I samband med ansiktsbehandling 275kr
Fransfärg
200kr
Brynfärg & plockning
275kr
Brynplockning/formning
160kr

Vaxning

Halva ben 320kr
Halva ben +bikinilinjen 475kr
Hela ben + bikinilinje 550kr
Bikinilinje eller axill 200kr
Rygg 320kr
Överläpp 150kr
Överläpp + haka 250kr

Medicinsk navelpiercing 490kr
Blomdahls sterilt engångskit.

Medicinsk öronhåltagning 1 hål135, 2 hål 225kr
Blomdahl. Av extra hänsyn för barnen gör jag
dubbelhåltagning.

EJ AVBOKAD TID DEBITERAS
Tiden måste avbokas 24 timmar före avtalad tid

Make up konsultation 395kr
En individuellt anpassad kurs, där vi går igenom allt från
underlag, färger, teknik & penslar.
Du lär dig att lägga en proffsig make up.
Dessutom får du smink produkter till ett värde av 395kr.

Jag arbetar med Maria Åkerbergs ekologiska
hudvårdsprodukter & make up. Helt fria från syntetiska
ingredienser t.ex. silikoner,animaliska ingredienser,
mineralolja, paraffin,färg- & parfymer.

Palina
Palina Skin Philosophy är utvecklat från det senaste inom
ingrediensteknologi med ingredienser av toppklass.
Depend O2 lacker med fräscha färger
som sitter suveränt bra.

Brud make up 700kr
Vi gör en prov sminkning i lugn & ro, där vi diskuterar
vilken typ av sminkning & färger som passar just dig.
I samband med provsminkningen kostar frans-, brynfärg
& formning 225kr.
När den stora dagen har kommit lägger vi fokus på en
hållbar & strålande vacker make up.

Fest / student make up
Helgdag 400kr
Vardag 300kr

Ph-kalk, nypon & brännässla.

EJ AVBOKAD TID DEBITERAS
Avbokning senare än 24 timmar före utsatt tid
debiteras med 50% av behandlingspriset!

Care

Storgatan 14
713 31 Nora
Mobil: 073-040 18 86
E-post: info@carenora.com
www.carenora.com
facebook

CARE
-HUDVÅRD-

Prenentkort
Jag säljer presentkort som gäller 1 år från inköpsdatum.
Garanterat öppetttider
Eftersom det är viktigt att mina kunder, får en
avkopplande stund i vissa behandlingar, så kan dörren
vara låst.
Därför har jag garaterrade öppettider för försäljning &
personlig kontakt.
Måndag kl:12:00-13:00 & 15:00-18:00
Tisdag- torsdag kl:12:00-13:00 & 14:00-15:00
Fredag kl:12:00-13:00
Behandlingstider
Måndag-Torsdag kl:10:00-18:00
Fredag kl:10:00-16:00
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En oas mitt i stan med
professionell hudvård
i mysig miljö!
Cecilia Hjortzberg
Mobil: 073-040 18 86

