Bokning:0708-627 808
carina@cadejo.se

Välkommen för en stunds avkoppling och låt mig ta hand om dig!
Prislista behandlingar
Kostrådgivning
inkl kostanalys och blodanalys ca 1 tim
hälsoprofil
återbesök
Massage
Klassisk svensk

80 min helkropp inkl hårbotten o ansikte
50 min helkropp
30 min delkropp*
30 min nacke
30 min ansikte
* du väljer om du vill ha överkropp/ben/framsida/baksida
Tillval kinesiotejpning el kinesiotaping efter massage

995 kr
550 kr
695 kr
550 kr
350 kr
350 kr
350 kr
100 kr

Behandling Smärta /Muskelproblem
varierar mellan 30-60 min beroende på problemområde och val av teknik
massage av problemområde, ev Kinesiotejpning / Dry Needling ingår
600 kr
Kinesiotejpning

För dig som enbart vill bli tejpad

250 kr

Ansiktsbehandling 60 min
med Nutriance Synergy Cycle -5 stegsprogram
end botaniska ingredienser utan mineraloljor
Hudtypsprofil ingår i första besöket
Rengöring, peeling med ansiktsmassage, ånga, samt
avslutande hudvårdskrämer utifrån din hudtyp

600 kr

Silkeshänder

20 min
Peeling och massage. Fantastiskt för nariga händer!

250 kr

Vaxning

Se separat prislista

Permanent ögonfransförlängning *
Modellfransar
nytt set. Avsätt 2,5 -3 tim för första besöket
påfyllnad inom 5 v (rekommenderar 3-4 v)
För påfyllnad - minst 15 fransar kvar/öga, annars blir det nytt set
*fransarna appliceras en och en och alltid minst 1mm från huden.
Viktkontroll

i mindre grupp eller enskilt inkl mätning o vägning, BMI
1 gång/v i 8 v. 50 kr per gång i grupp, 100 kr enskilt
Lär dig äta rätt för en varaktig viktminskning.
NeoLife-kom-igångkurs inkl måltidsersättningar *(2/dag), proteinbars
och energigivande örtte för 15 dagar
*Högkvalitativt protein med ALLA 22 aminosyrorna i perfekt balans
Ljusbehandling under oktober -mars
10.000 lux
10- 30 min

895 kr
650 kr

50/100 kr

1875 kr

fråga efter aktuell prisbild

Köp ett presentkort till någon du bryr dig om!
Presentkort
giltighetstid 1 år från utfärdsdatum
Köp personligt 5-kort. 15 % rabatt gäller ½ år från utfärdsdatum
Köp personligt 10-kort. 20 % rabatt gäller ett år från utfärdsdatum
Tiderna inkluderar mottagande samt av/påklädning.
Nordic Wellness medlemmar har 10% rabatt. Ange "medlem" vid bokning och visa medlemskortet vid ankomst.
Pensionär -ålders eller sjukpensionär 50 kr rabatt. Medtag intyg och id-kort.
Angivna priser kan INTE kombineras med andra rabatter och / eller tillfälliga erbjudanden
Avbokningsregler:
Avbokning ska ske 24 timmar innan bokad tid. Inom 24 timmar debiteras fullt pris. Faktureringsavg 40kr tillkommer
Avbokning kan ske via samtal, sms eller email till carina@cadejo.se. Däremot inte röstmeddelande.
Uteblir man från ett icke avbokat besök debiteras fullt pris för behandlingen.
OBS! I nuläget endast kontantbetalning / förskottsbetalning med faktura, men
kan ta emot betalning från ditt konto om du har Swish installerad på din Smartphone
För företag:

Vid fakturering till företag tillämpas samma priser men då tillkommer moms 25%.

