BEHANDLINGER

 Enkel analyse (30 min)
o
o
o
o
o
o

Hudtype (tørr, fet, normal, sensitiv etc.)
Alder (linjer og rynker, slapp hud)
Fargeforandringer eller misfarging
Hudproblemer som kviser, synlige årer, arr
Porestørrelse
Hudstruktur

Pris: 200 kr. Gratis ved samtidig produktkjøp
INKLUDERT:
Vi setter opp et program som passer deg, din hud og dine behov.
Ut fra hva slags utfordringer du opplever med ansiktshuden, kan vi også sette opp et enkelt program
for å støtte huden fra innsiden med rens av kroppen og tilføring av gode næringsstoffer. Vi kan også
foreta en hudscanning for å få en indikasjon på ditt nivå av antioksidanter som beskytter mot skader.

 Fullstendig analyse (60 min)
o
o
o
o
o
o

Gjennomgå alle punktene i enkel analyse
Din historie med hensyn til sykdom, operasjoner, fysiske og psykiske påkjenninger
Sosial historikk
Hudforandring, hvor og når oppstod den?
Kløe, form og farge
Henvise til lege ved mistanke om sykdom

Pris: 800 kr, som inkluderer en gratis oppfølgingstime. Halv pris ut 2015 (400 kr inkl.
oppfølgingstime).
INKLUDERT:
En naturmedisinsk gjennomgang av symptomene der vi ser på om de kan ha sammenheng med
andre problemer i kroppen.
Sette opp forslag til behandling som omfatter rens av kroppen («detox»), tilførsel av næring og lokal
behandling ut fra ditt behov og dine ønsker. Vi ser også på muligheten du har for å gjennomføre
tiltakene.
Gratis oppfølgingstime etter ca. en måned.

 Ansiktsbehandling (60 min)
o
o
o

Fuktighetsbehandling med produkter som kan reversere aldring
Galvanisk strøm, oppstrammende urter
Maske tilpasset din hud

Pris: 450 kr. Gratis ved samtidig kjøp av produktpakke(r).
INKLUDERT:
Forslag til produkter du kan bruke hjemme, samt oppsett av program til egenbehandling.

 Smertebehandling (5 – 10 min pr område)
o
o
o

Bruk av galvanisk strøm og smertelindrende/drenerende urter
For eksempel ved stive skuldre, tennisalbue og senebetennelse (ikke fingrer, de er for
små)
Smertelindringen oppstår først og fremst som følge av økt sirkulasjon i området samt
bruk av dokumentert smertedempende krem

Pris: 200 kr pr område. Gratis ved samtidig kjøp av produktpakke.
INKLUDERT:
Sette sammen produkter til utvendige og innvendige tiltak som støtter kroppens evne til sirkulasjon
og smertelindring.
Evt. Samtidig bruk av essensielle oljer.

 Oppstramming av mage (5 - 10 min pr område)
 Cellulittbehandling (5 - 10 min pr område)
o Galvanisk strøm med oppstrammende gele og lotion
Pris: 200 kr pr område. Gratis ved samtidig kjøp av produktpakke.
INKLUDERT:
Program du kan gjennomføre hjemme.
Om du ikke ser resultat på oppstramming med en gang, garanterer jeg en silkemyk og glatt hud på
området som behandles!

