Vill du boka en tid? Vänligen läs igenom detta först!
Det har blivit populärt att gå på behandlingar (vilket är positivt) ,men min arbetstid räcker inte till om
jag ska fortsätta göra allt. För att kunna erbjuda hög kvalité, måste jag nu efter flera års erfarenhet
inom yrket, fokusera mer på det som intresserar mig mest och som jag har specialkunskaper inom.
Hälsosam hudvård som ger resultat och välbefinnande!
Hudterapeutens viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur huden fungerar och vad den
behöver för att inte åldras i förtid eller få andra problem med t.ex. torrhet, känslighet eller acne.
Framöver kommer jag därför att prioritera de kunder som vill boka ANSIKTSBEHANDLINGAR (där ni
får personlig rådgivning om hur huden ska skötas på bästa sätt) eller har andra frågor om
hudförändringar (även kropp) eller produkter.
- Basbehandlingarna är cirka 45 minuter och kostar 550:- . Vid behov av specialprodukter kan priset
bli högre.
- Tillval (t.ex. frans- och brynfärg, brynform, vax haka/överläpp, extra portömning/massage, lätt
make up m.m.) går att boka i mån av tid.
Säg till, så avsätter vi en längre stund. Dessa kan ej bokas som enskilda behandlingar.
- Nya kunder tas endast emot på vardagar, dagtid (fram till kl.16.00), eftersom mina nuvarande
stamkunder har förtur på kvällstiderna.
- Ibland kan det vara långa väntetider. Erbjuds du inte en tid på en gång, så kan du be att få bli
uppskriven på återbudslistan. Oftast går det att lösa så att vi hittar en tid som passar.
- Jag försöker undvika att svara i telefon under pågående behandling. Därför vore jag tacksam om ni
lämnar ett meddelande, så ringer jag upp när jag får möjlighet (oftast inom ett par dagar).
- Ni är självklart välkomna att handla produkter, men den inbokade kunden är alltid viktigast. Hör
gärna av er, innan ert besök, om ni vill vara säkra på att hinna få hjälp.
- Mycket viktigt! Avbokningar skall ske senast dagen före (ej mail) för att slippa debitering och för att
jag ska ha en möjlighet att hinna boka in någon ny från återbudslistan.
- Kom i god tid. Vid sen ankomst är det inte säkert att vi hinner utföra hela behandlingen. I första
hand kortar vi ner. Är du mer än 20 min sen, blir du debiterad.
- Skin kroppsvård säljer för närvarande INGA presentkort.
- Följ oss gärna på Facebook (Skin kroppsvård) och Instagram (@skinkroppsvard) för aktuell
information och öppettider.
Tack för er förståelse. Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor.
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