Avancerad hudvårds & make up produkter.
Arbetar med Dermanords ekologiska hudvårdsprodukter & make up.
Helt fria från syntetiska ingredienser t.ex. silikoner. Helt fria från
animaliska ingredienser, mineralolja, paraffin, färg- & parfym.
Kung Markatta nypon och nässla.
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– HUDVÅRD –

Prislista 2011

&
Scratch nagellack nya fräscha färger.

Presentkort
Jag säljer presentkort som gäller 1år från inköpsdatum.

Garanterade öppettider
Eftersom det är viktigt att mina kunder, får en avkopplande stund i vissa behandlingar, så kan dörren vara låst. Därför har jag garanterade
öppettider för försäljning & personlig kontakt.
Måndag-tisdag kl: 15-18
Onsdag-fredag 12-15

EJ AVBOKAD TID DEBITERAS

En oas mitt i stan med professionell hudvård
i mysig miljö!

Tiden måste avbokas 24 timmar före avtalad tid.
75% debitering på ej avbokad tid.
Du kan alltid ringa & lämna meddelande.

Behandlingstider
måndag-torsdag 10:00-19:00
efter tidsbeställning
fredag: 10:00-16:00

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

Garanterade öppettider
måndag-tisdag 15-18 onsdag-fredag 12-15
för försäljning och tidsbokning.
Cecilia Holmén
Mobil:073-040 18 86

I alla behandlingar ingår hudkonsultation & produkt rådgivning.
Liten ansiktsbehandling 30 min.
Rengöring av ansiktet, peeling, varm handduk och mask för din hudtyp.
Avslutningsvis en ansiktskräm som skyddar mot yttre faktorer.

300kr

Klassisk ansiktsbehandling 50 min.
475kr
Rengöring av ögon, mun, dekolletage, hals, ansikte, peeling och varm handduk.
Massage av axlar, nacke och hals. Ansiktsmask som tillför huden näring, reparerar och
bygger upp. Avslutningsvis en kräm.
Lyxbehandling 90 min.
690kr
Perfekt present till dig eller en kär vän!
Rengöring av ögon, mun, dekolletage, hals, ansikte, peeling och varm handduk.
Mycket massage av axlar, nacke, hals, energitryck och lymstrykning. Ansiktsmask som
tillför huden näring, reparerar och bygger upp. Under tiden du har mask så får du en
underbar handmassage. Avslutningsvis en kräm.
Djuprengöring 45 min.
360kr
Rengöring, ånga, peeling, portömning och en renande mask. Balanserande kräm.
Askungebehandling 50 min.
475kr
Exklusiv ansiktsbehandling med omedelbar effekt på ytliga rynkor och torr hud.
Rengöring, peeling, massage. Rosolja, näringsmask och peel off mask.
Lyxig ansiktskräm.
Kurer 6 ggr
1 860kr
Aha-behandling Motverkar oren hud, pormaskar, stora porer, åldersfläckar,
350kr
pigmentförändringar och minskar ärr. Den ökar ämnesomsättning i cellernas
förnyelseprocess. Huden får bättre lyster.
C-vitamin effektiv antirynkbehandling. Bra mot solskadad hud.
350kr
Inflammationshämmande vilket passar vid mild acne.
Antirouge perfekt för rosacea, känslig hud med ytliga blodkärl och torr hud.
350kr
Tonårsbehandling 45 min.
Vi går igenom om hur man tar hand om huden.
Rengöring, peeling, varm handduk och liten massage.
Mask och dagkräm. Dessutom 10% rabatt på hudvårdsprodukter.

300kr

Mammabehandling 80 min.
490kr
Speciell omvårdnad för dig som är gravid.
Ansiktsvård och en skön ryggbehandling, samt skönt svalkande och lindrande
mask på varma/svullna vader.
Färgning och plockning
Frans-, brynfärgning inkl plockning
Fransfärgning
Brynfärgning inkl plockning
Brynplockning/formning
Frans-, brynfärgning inkl plockning i samband med ansiktsbehandlingen

300kr
200kr
250kr
150kr
150kr

Vaxning
Vaxning av halva ben
Vaxning av halva ben inkl bikinilinje
Vaxning av hela ben inkl bikinilinje
Vaxning av bikinilinje eller armhålor
Vaxning av rygg/bröst
Vaxning av överläpp eller haka
Make up med konsultation 60 min.
En individuellt anpassad kurs där vi går igenom allt från hudvård, underlag,
färger till teknik och penslar. Där du själv lär dig lägga en proffsig make up.
Dessutom får du välja produkter för 345kr
Make up vardags/fest/student
Vardag mån-fre
Helgdag

300kr
475kr
550kr
250kr
300kr
150kr
345kr

300kr
400kr

Brud make up
700kr
Vi gör en provmake up i lugn och ro, där vi kan diskutera vilken typ av sminkning och
färger som passar just dig. I samband med 1:a sminkningen kostar frans-, brynfärg inkl
plockning 150kr. När den stora dagen har kommit lägger vi fokus på att lägga en hållbar och strålande vacker make up.
Ryggbehandling 40 min.
Rengöring, peeling, varmhandduk, massage och en väl utvald mask.
Cellulit/cirkulationsmassage 50 min
Kur 5ggr

390kr

495kr
1 995kr

Kraftig massage på fram- och baksida av benen.
Förbättrar cirkulationen och motverkar celluliter på lår och stuss. Rensar ut
vätska i rumpa och lår. Behandlingen läggs upp 2ggr/veckan.
Spa - manikyr 50 min.
Rengöringsbad med välgörande olja. Skön peeling, sen en mycket skön
handmassage med lymftömning. Samt nagelvår, polering och lackning.

400kr

Mini manikyr 35 min
Nagelvård, polering och lackning.

250kr

Lackning
Under-, färg och överlack
Dekorationer per st
Pedikyr 40 min.
Rengöringsbad med välgörande olja, skön peeling och filning av tånaglar.
Sedan en mycket skön fotmassage och lackning.

Håltagning öron kommer under våren, även 2 hål samtidigt

100kr
10kr
350kr

