
 

 

Välkommen på Informationskväll med RelaX Dagspa 
Torsdagen den 9 november kl 17.30 på Hotell Nissastigen 
Kom och låt dig inspireras av oss! Få information och reda ut krångliga begrepp om skönhetssetetik. 

IPL, Restylane, Pearlane, Essederm, Konsmetisk pigmentering och Microblading, vad är egentligen skillnaden? 

Är det ofarligt? Vad kan jag förvänta mig? Passar det mig, är det bara för kvinnor och vad kostar det egentligen? 

Fågorna är många och vi har samlat våra experter för att infomera samt svara på era frågor . 

Vi har så klart preppat Goddiebags och för att säkra en sådan anmäl er till info@relaxdagspa.com eller ring oss på 

0371-188 48. Efter mötet så finns det möjlighet att äta tillsammans samt njuta av Stubbes popqiz så ange vid 

bokningen om ni är intresserade av detta också så vi bokar en plats vid RelaX-bordet! (Infomötet är kostnadsfritt, 

det man betalar är middagen på Stubbes) 

  

BM Pettersson 

Auktoriserad Linergist 

Vad är Conture® makeup? BM ska bl.a berätta om skillnaden på Microblading och 

Micropigmentering och förklara varför det är så viktigt att bara använda färger som är CE-märkta. 

Passar alla i samma ögonbrynsform? Hur vet man vad som klär mig och hur länge sitter egentligen                 

i ett par tatuerade ögobnbryn? Det och mycket mer kommer BM att reda ut! 

 

Anne-Maria Smedberg 

Auktoriserad Cidesco / Hudterapeut / Dermopat 

Anne-Marie är relativt ny i vårt RelaX team och kommer ha en presentation om vem hon är och 

vad hon gör på RelaX. Hon kommer denna kväll främst djupdyka i  IPL -  en ljusbehandling som är 

en vidareutveckling av lasertekniken. För hårborttagning, behandling av ytliga blodkärl och 

pigmentfläckar och hudföryngring. 

 

Tom & Killian från Dorian Beauty 

Leg. Sjuksköterskor - Fillers & Botox 

Många är osäkra kring behandlingar med Fillers & Botox och kunskapen sträcker sig 

oftast bara till läppförstoring. Detta vill vi ändra på och därför kommer Tom & 

Killian att ha en extra lång presentation om vad deras yrkesroller egentligen 

innebär och kan erbjuda dig som kund hos RelaX.  
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