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HÖSTENS KURSER
Låt Sara vidaretbilda och bredda dina kunskaper i
ekologisk hudvård. Du kommer få med dig värdefull
kunskap för att bredda din behandlingsmeny, inspiration
om naturliga råvaror och tillfälle att fördjupa dig i ditt
favoritområde; huden med hjälp av vår egen
hudvårdsexpert Sara. I höst håller hon två praktiska
kurser; Truly Organic & Deep Cleansing Facial.
Kurserna kräver ingen förkunskap och passar både dig
som är terapeut idag eller vill bli. Kurserna innehåller
både teori och praktik. Vi övar på varandra och efter
utbildning erhålles diplom. Du behöver inte vara
återförsäljare för Organics by Sara för att delta på
kurserna.
I kurserna ingår kompendium, produkter till praktiska
momentet, lunch, fika och goodiebag.

TRULY ORGANIC
Ekologisk ansiktsbehandling 60min
En ljuvligt behaglig och avstressande ansiktsbehandling
där vi följer vår ekologiska hudvårdsrutin och med fokus
att kunden ska ner i varv vilket är nyckeln till
självläkning.
Vi lär oss om ekologisk hudvård och vilka resultat vi kan
uppnå med behandlingen i kombination med våra
produkter, säljtips och att anpassa produkter utefter
kundens hudtyp.
Behandlingen omfattar oljerengöring och peeling i
ansikte och dekolletage, avstressande ansiktsmassage
samt mjukgörande massage på dekolletage, överarmar,
nacke och axlar för att avslutas med en lermask.

DEEP CLEANSING
FACIAL
Ekologisk honungsportömning 60min
En effektiv och omtyckt behandling som rengör ansiktet
på djupet och ger ett härligt glow.
Vi lär oss om pormaskar; känna igen, uppkomst och
möjliga orsaker till blockering samt vad som är viktigt
att tänka på.
Behandlingen omfattar oljerengöring med peeling i
ansikte, porerna öppnas med varma örtkompresser,
portöming med honung alternativt en agavemix
(vegansk) och avslutas med en lugnande ansiktsmask.
Behandlingen passar alla hudtyper, men är speciellt
effektiv på en hud med finnar och plitor så därför extra
populär bland ungdomar och inför något event när man
vill vara extra fin i huden.

PRAKTISK INFO
Pl ats för kurs: P aleo I nstitute , Sandhamnsgatan 42,
Stockholm ( Gärdet)
Ti d: 9. 00-1 6. 30
Pri s per dag/kurs: 2500kr ex kl moms
Pri s du kan ta f ör be ha ndl ingen 700-1 000kr, du behöve r
alltså göra 3-5 behandlingar för att täcka kostnade n.
Anmälan till sal es@bysara. se där du får betalningsi nfo.
Du har garanterad plats när avgif te n är inbetald.
Begränsat antal pl atser ( 10st) . Minst antal deltagare
för att kurse n håll s är 4st.
I ngår i kurse n: kompe ndium, produkter till prakti ska
momente t, lunch ( glute nf ri & ve getarisk), fika och
goodiebag. Vänligen uppge ev al lergi vi d anmälan.

SAGT FRÅN
TIDIGARE
DELTAGARE
”Jag har haft en otroligt lärorik och rolig kursdag där
jag fått ny kunskap med mig hem. Att få lära mig
portömning på detta skonsamma och behagliga sätt
känns spånnande och nytt. Ska bli riktigt kul att komma
hem och få erbjuda den här behandlingen till mina
kunder. Sara guidade oss deltagare genom allt och det
är alltid lika spånnande att få ta del av hennes
kunskap”. Malin, Värmland
”Tack för en superbra utbildning! Jag tycker den var
givande och har redan haft nytta av den i mina
behandlingar. Den är otroligt effektiv och rolig att göra.
Sara är otroligt kunnig och sättet att lära ut är enkelt
och lätt att ta till sig. Jag skulle varmt rekommendera
utbildningen till alla och är mycket nöjd”. Maria, Växjö.

ANMÄL DIG IDAG

