
 

 

 

 

Välkommen på kurs hos Organics by Sara 

Söndag 16/9 2018 
 

Organics by Sara’s ekologiska ansiktsbehandling 
 

Kursbeskrivning 

Utöka din behandlingsmeny med en avkopplande, skonsam och 

välgörande ansiktsbehandling. Vår ekologiska ansiktsbehandling 

är ljuvligt behaglig och avstressande och i samtliga moment 

använder vi våra 100% ekologiska produkter. Fokus ligger på att få 

kunden ner i varv vilket är nyckeln till självläkning. 

Denna kurs passar både dig som redan gör ansiktsbehandlingar 

men vill lära dig vår unika behandling samt dig som är utövande 

terapeut, men inte idagsläget gör ansiktsbehandlingar.    

Kursen innehåller teori såväl som praktik. Vi övar behandlingen på varandra och blir därmed säkrare i 

rollen som utövande terapeut. I teorin ingår fakta kring ekologisk hudvård och varför vi kan uppnå 

resultat med våra produkter i kombination med denna behandling, skillnad mellan vår behandling 

och en mer traditionell hudterapeutbehandling, hygien och att anpassa produkter utefter kundens 

hudtyp/uttryck.  

Behandlingens beskrivning 

Avkopplande ansiktsbehandling innehållande skonsam oljerengöring med peeling i ansikte och på 

dekolletage, avstressande ansiktsmassage samt massage på dekolletage, överarmar, nacke och axlar 

för att avslutas med fuktgivande ansiktsmask med lera.  Allt med 100% ekologiska produkter från 

Organics by Sara samt naturliga, ekologiska råvaror. Produkterna anpassas efter din hud just nu för 

optimalt resultat och kort rådgivning efter behandlingen. Din hud känns huden ren och len samtidigt 

som kroppen och själen har fått djup återhämtning. 

 

Investering 

En dag 9.00-16.00: 2300kr exkl moms. I detta ingår  

• Kompendium 

• Samtliga produkter som används i praktiska momentet 

• Ett litet startkit med produkter för att komma igång direkt efter kursen 

• Lunch (glutenfri & vegetarisk). Ange ev allergi mot annat vid anmälan.  

• Fika 

Pris du kan ta för behandlingen (60min): ca 600kr. Du behöver alltså göra 4st behandlingar för att 

täcka utbildningens kostnad.  

Anmälan till info@bysara.se där du får betalningsinformation. Du har garanterad plats när avgiften är 

inbetald. Begränsat antal platser (12st). Minsta antal deltagare för att kursen hålls: 4st.  

Plats för kurs: Yin & Yang Yogastudio, Sankt Eriksgatan 104, Stockholm.  

Varmt välkommen med din anmälan! 
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