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Låt Sara vidaretbilda 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 tre praktiska
kurser; Truly Organic & Deep Cleansing Facial som är Saras
eget framtagna behandlingsmetoder, samt lymfatisk
ansiktsbehandling som hon håller tillsammans med Mari
Mohlin. 

Saras två egna kurser kräver ingen förkunskap men är
anpassade utefter att du idag arbetar som terapeut.  Kurserna
innehåller både teori och praktik. Vi övar på varandra och
efter utbildning erhålles diplom. Du behöver inte än vara
återförsäljare för Organics by Sara för att delta på kurserna.
Lymfatisk ansiktsbehandling är enbart för utbildade
terapeuter. 

BREDDA DINA KUNSKAPER



EKOLOGISK ANSIKTSBEHANDLING
"TRULY ORGANIC"

Kursdag 17 oktober



En ljuvligt behaglig och avstressande ansiktsbehandling där vi
följer Organics by Saras hudvårdsrutin med fokus på att
kunden ska ner i varv, 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. Ansiktsbehandlingen balanserar
huden och efteråt känns den återfuktad, mjuk och med otrolig
lyster och stuns. Kroppen är totalt avslappnad.

I behandlingen använder vi oljebaserade produkter från
Organics by Sara som är rena, veganska och ekologiska.
Oljorna stöttar hudens egen barriär, hjälper till att balansera
samt bibehålla en frisk hud. 

EKOLOGISK ANSIKTSBEHANDLING
"TRULY ORGANIC" 60 MIN



HONUNGSPORTÖMNING 
"DEEP CLEANSING FACIAL"

Kursdag 18 oktober



En effektiv och omtyckt behandling som rengör ansiktet på
djupet och ger ett härligt glow. Perfekt för alla kunder som
efterfrågar portömning för att få en uppfräschning av huden. 

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 lermask. Behandlingen passar alla hudtyper, men är
speciellt effektiv på en hud med finnar och plitor. Perfekt inför
något event när man vill vara extra fin i huden, tex bröllop. 

I behandlingen använder vi oljebaserade produkter från
Organics by Sara som är rena, veganska och ekologiska. Vi
kombinerar det med råvaror såsom honung, agavesirap,
kamomill och florsocker. Produkterna stöttar hudens egen
barriär, hjälper till att balansera och fräscha upp huden. 

HONUNGSPORTÖMNING 
"DEEP CLEANSING FACIAL" 60MIN



PRAKTISK INFO

Datum: 2 dagars kurs, 17-18 oktober

Plats: Hälsans hus Stockholm
Fjällgatan 23B,  116 28 Stockholm
T-banestation Slussen

Investering: 4750kr inkl moms, 3800kr exkl moms.
15% rabatt om du även bokar första kursen med
koppning (14-16/10). 

Anmälan: Mejla din anmälan till sales@bysara.se.
Boka din plats idag, begränsat antal.
Betalning sker på faktura, 15 dagar netto.

Dag 1: Truly Organic kl 9-17 

Dag 2: Deep Cleansing Facial kl 9-16

Ingår: Kompendium, förbrukningsmaterial &
produkter under utbildningen, fika samt diplom
efter avslutad utbildning. Vegetarisk lunchbuffé
169kr finns att köpa i samma byggnad (Hermans).



OM LÄRAREN SARA NOMBERG

Sara Nomberg, från Organics by Sara,  är ekologisk
hudterapeut och näringsfysiolog som hållit utbildningar i
ekologisk hudvård i över 10 år, bla som huvudlärare i
Ekologisk hudvård vid Axelsons Gymnastiska Institut. Hon
är en sann hudvårdsnörd som passionerat lär ut fördelar
om ekologisk och oljebaserad hudvård. Hon driver
podden Green beauty Talk och sitter med i flera styrelser
som driver den alternativa och ekologiska branschen
framåt. Sara har tidigare tagit fram flera
behandlingsmetoder, bla ekologisk honungsportömning,
och är nu aktuell tillsammans med Mari med lymfatisk
ansiktsbehandling. 

”Sara är otroligt kunnig och sättet att
lära ut är enkelt och lätt att ta till sig.
Jag skulle varmt rekommendera
utbildningen”  Maria från Växjö. 

Läs mer på bysara.se

https://bysara.se/


VARMT VÄLKOMMEN!

Vid frågor kontakta Sara på

sales@bysara.se 

070-433 13 71


