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Skapa den optimala  
kundupplevelsen
Det börjar redan vid bokningen!
Bokning via nätet ökar men över telefon finns större möjlighet att höra vad kunden är 
ute efter och om kunden vill lägga till ytterligare behandling efter ditt förslag. Du ökar 
chansen till en bättre bokning och en nöjdare kund. 
Det kan vara förvirrande med olika ansiktsbehandlingar för kunder, vad ska de välja?  
Det finns kunder som ibland avstår från att boka för det blir för många val och för svårt. 
Underlätta i din behandlingsmeny.

På salongen
Det är lätt att bli hemmablind. Hur ser det ut när kunden kommer till mottagningen? 
Är det rent och snyggt utanför entrén? Är det lätt att hitta? När man stiger in, förstår man 
vad som gäller? Finns någon i receptionen är det fantastiskt men så är det inte många som 
har. Kan det vara bra med en informationsskylt/ar om; var man kan slå sig ner och vänta, 
var toalett finns, att telefonen ska vara på ljudlöst, var man eventuellt kan ladda telefonen, 
om ditt utbud av behandlingar som kan locka till mersmak, produkterna du valt att jobba 
med och att smycken gärna får tas av? 
Är det rörigt för ögat, elkablar, oordning, för många infoskyltar?

I behandlingsrummet
Du rör dig så smidigt och ljudlöst som möjligt. Var observant på din kund, kall/varm, ont 
i ryggen behöver hon något utöver det ”vanliga” för att ligga bekvämt? Vad ser man när 
man ligger i din behandlingssäng? Rena ventiler? Hänger diplom rakt? Rena ljuslyktor?  
Alla intryck skapar helhetsupplevelse. Detaljerna gör skillnad! 
Har du placerat eventuella högtalare på bästa sätt? Doftar det rent och gott? Vädrar du 
tillräckligt ofta? 
Vi fattar många beslut i vardagen så försök att fatta så många beslut du kan åt kunden i 
behandling. Detta gör du genom att ställa relevanta frågor i början.
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Analys av varje kund
För att ge din kund maximal valuta för pengarna behöver du ta reda på vilken hjälp 
kunden vill ha. Det är högst professionellt och omtänksamt. Att inte ta reda på vad  
hen kan förbättra med sin hud utifrån dina rekommendationer är, enligt min åsikt, direkt 
tjänstefel. Det är ganska oschysst om du med din utbildning, kompetens och erfarenhet 
inte upplyser om vilka produkter och livsstilsråd du tror kan hjälpa kunden.  
Genom svaren på frågorna skräddarsyr du behandlingen och det bidrar också med viktig 
information till de rekommendationer hon ska få med sig efteråt. Tala om att du vill ställa 
frågor, för att kunna ge den bästa behandlingen. 

Förslag frågor att ställa till kunden för att kunna hjälpa 
denne på mest professionella sätt
Syftet är att ta reda på alla kundens behov för att kunna rekommendera den bästa 
lösningen som är skräddarsydd för just denna kund. Ställ öppna frågor som ger dig  
mer information än ett ja eller nej. 
Tala gärna om innan att  “Är det ok om jag ställer en del frågor nu i början av behandlin-
gen för att kunna ge din hud absolut bästa behandling och insats?”  
På det sättet upplevs det inte som ett förhör, utan äkta engagemang och kunskap istället. 
Kunden betalar för din tid och professionella åsikt med rekommendation så var noga att 
ge hen allt du kan!

1. Vad tycker du om din hud?  Här kan du behöva ställa följdfrågor om din kund är osäker 
eller blyg; torr, stram, reaktiv, blank, tillräckligt med lyster, lugn, varierar det mycket 
under månaden/året...?

2. Hur är din drömhud?
3. Hur väljer du produkter? (ofta svara kund med märke, intressant att veta men fråga även 

om hen väljer för en känslig, fet, anti age, torr hy)
4. Vad använder du hemma idag? 
5. Har du full koll på varför du använder de produkter du använder idag?
6. Tycker du om att pyssla med huden? Ser du det som värdefull egentid, en möjlighet att 

andas och stanna upp? Eller är det trist men nödvändigt? (Hur många steg är hen villig 
att ha?)

7. Lägger du mer tid på morgonen eller kvällen för din hudvård?
8. Vad tycker du om för känsla på huden av produkterna? Lätt och fräsch, försvinner in 

eller mer rik som ligger skyddande gosigt kvar?
9. Vad tycker du om dofterna på hudvård? Är exempelvis vanilj trevligt eller inte alls din 

grej?
10. Vad skulle den perfekta hudvårdsprodukten göra för din hud?
11. Vistas du ute eller inne mest?
12. Använder du mycket make up? 
13. Mycket tid framför skärm?
14. Vad tror du om en kurbehandling för att snabbare nå din drömhud? (Finns tid, vilja och 

ekonomi att investera? Vill hen hellre jobba mer effektivt hemma?)
Fyll på med egna frågor som ger dig relevanta svar eller bekräftar tidigare svar. Ha gärna 
frågorna nedskrivna i behandlingsrummet så du är 100% även de dagar du har låg energi 
eller svårt att fokusera.
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Under behandlingen
Var så lyhörd och fokuserad du bara kan, under hela kundens tid hos dig. Tro inte att du 
kan kolla i telefonen eller svara andra kunder utan att den i behandlingen märker detta. 
Det stressar även din egna hjärna. Var rädd om dig! Släck eller vrid bort lupplampan när 
du inte behöver den. Känn efter att din kund inte blir för varm eller ligger och småfryser.

Efter behandlingen
Avsluta mjukt och lugnt, låt kunden sträcka på sig dra några djupa andetag. Låt dina 
händer lätt lägga håret tillrätta.
Erbjud något att dricka i sittande läge antingen i behandlingssängen eller om det passar 
bättre utanför behandlingsrummet. Passa på att gå igenom behandlingen och din behan-
dlingsplan samt rekommendationer.
Beskriv bildligt för kunden hur huden kan se ut och kännas om ni följer din behandlings- 
plan och rekommendationer.
Erbjud ny tid/-er innan du tar betalt. Bekräfta kundens val av inköp även efter betalningen 
och att du ser framemot att få följa hens förbättring.
Här är det väldigt olika med hur mycket tid som bokas in. Genom att boka lite mer tid  
mellan dina behandlingar kan du öka din försäljning samtidigt som kunden upplever att 
hen får den bästa servicen. 
Se till att hen får med sig information om du finns på sociala medier, hemsida med mera. 
Var noga med att använda ordet TACK.
Finns det möjlighet att följa upp efter någon vecka via exempelvis sms för att se att 
kunden använder produkterna rätt, allt känns bra eller möta eventuella funderingar är det 
högt uppskattat och fördjupar er kontakt och kundens lojalitet. 
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Fresh up 30 min

Nourishing Cleanser
Glorious Green Foaming Cleanser
Exfoliating Peel Mask/Amazing Effortless Body Peel 
Mask
Hydrating Water
Eventuell brynplockning
Serum efter hud
Hydra Lagoon Overnigth Mask 
Hydrating Water
Precious Eye Cream
Moisturiser efter hudtyp

M Picaut Classic Ecoluxury 60 min

Nourishing Cleanser
Glorius Green Foaming Cleanser
Exfoliating Peel Mask/Amazing Effortless Body Peel 
Mask
Por-rengöring
Hydrating Water
Serum efter hud
Ansikts-, dekolletage- och nackmassage efter tid med 
Calming Cocoon Cream
Mask efter hudtyp + Calming Cocoon Cream över läp-
par + handmassage Crème de la Crème Body Lotion/
Goodness Glow All Over Dry Oil
Precious Eye Cream
Moisturiser efter hudtyp

M PICAUT ANSIKTSBEHANDLINGAR

Närvaron är avgörande för kundens upplevelse och resultatet av din behandling. Känn in din kund 
och hens hud och vävnad. Öka, minska tryck och intensitet och jobba aktivt hela vägen. Rengöringen 
utförs masserande och inleder behandlingen – det är inte bara en transportsträcka. Riktigt varma 
handdukar används vid rengöringen. 
Förbered det du behöver för massagen och mask. (Vad gäller algmask; blanda ej ihop förrän du ska 
använda den).  
Tala om att du kommer att inledningsvis att ställa en del frågor för att kunna ge bästa behandling och 
rekommendationer för hemmavård, försäkra dig om att det är ok med kunden.  Berätta också när du 
kommer att lägga en mycket sval peel off-mask efter massagen och om det är ok för kunden att den 
läggs över ögonen eller om hon föredrar bomulls-kompresser med Hydra Water.
Tanken är att du ska få in god behovsanalys i början av behandlingen för att kunna ge bättre service/
öka försäljning samt utföra behandling i bästa M Picaut-anda; omtanke, kvalitet och professionellt 
med synliga resultat.

Signifikativt för M Picaut Signaturbehandling 
Oavsett på vilken mottagning/salong/spa kunden bokar denna behandling ska den vara 60 minuter, 
utföras med varma handdukar och följande ska ingå i denna behandling;
• Dubbelrengöring
• Peeling
• Ansiktsvatten
M Picaut Signaturmassage som utförs med serum, Hydra lagoon Overnigth Mask samt valfri produkt 
(tex Calming Cocoon Cream eller Goodness Glow All Over Oil)
• Peel off/algmask
• Handmassage
• Cream
Om kunden har sköldkörtel i obalans berätta att varför du väljer en mer lämplig mask för just denna 
kund. Önskar kunden även por-rengöring, erbjud det som ett tillval och addera tid samt höj priset.
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The M Picaut Ecoluxury 90 min

Kund ligger först på magen (om inte rygg byts ut mot 
fötter).
Amazing Effortless Body Peel Mask masseras över  
ryggen och tvättas av med varm handduk.
Crème de la Crème Body Lotion eller Goodness Glow 
All Over Dry Oil.
Kund vänder på sig.
Nourishing Cleanser.
Glorius Green Foaming Cleanser.
Peeling fördelas ut ansikte och sedan händer.
Brynplockning.
Por-rengöring.
Hydrating Water.
Serum.
Massage med Hydra Lagoon Overnigth Mask ansikte 
och Goodness Glow All Over Dry Oil  dekolltage och 
nacke.
Peeloff Mask efter hud + Calming Cocoon Cream 
läppar + avtvätt handpeel & handmassage Crème de 
la Crème/ Goodness Glow All Over Dry Oil.
Hydrating Water.
Moisturiser efter hudtyp.

M Picaut Clean Skin Kur

Kur om 6 beh i syfte att balansera en oren hud. 
Behandling 1: 60 min med fokus på por-rengöring.
Dubbelrengöring, Amazing Effortless Body Peel Mask 
får ligga 5–10 min (handmassage under tiden).
Por-rengöring, Hydrating Water, Purifying Algae Face 
Mask ca 20 min, Hydrating Water, Serum, Precious Eye 
Cream, Moisturiser (Skin Detox Moisturiser elller  
Amethyst Obsession Probiotic Light Cream).
Behandling 2: 6 30 min behandling, med 1–3 veckors 
mellanrum.
Ta gärna före och efterbild, noga med kundens 
skriftliga tillåtelse alternativt ta med deras kamera.

M Picaut Signatur 60 min

Nourishing Cleanser.
Glorious Green Foaming Cleanser.
Exfoliating Peel Mask/ Amazing Effortless Body Peel 
Mask.
Hydrating Water.
Hydra Miracle Serum.
Signaturmassage med valfritt serum och Hydra 
Lagoon Overnigth Mask i ansiktet, dekolltage och 
nackmassage med Calming Cocoon Cream/Goodness 
Glow All Over Dry Oil.
Peel off Mask efter hudtyp + Calming Cocoon Cream 
över läppar + handmassage Crème de la Crème Body 
Lotion/Goodness Glow All Over Dry Oil.
Precious Eye Cream.
Cream efter hudtyp.

M Picaut Feel Chill 30 min

Ansikte dubbelrengöring.
Lägg på peeling ansikte och sedan fötter.
Hårbotttenmassage, lugn och fast ca 5 min.
Tvätta av peeling ansikte och lägg på Hydra Lagoon 
Overnight Mask eller Hydrating Water på gasväv som 
en sheetmask och Precious Eye Creme som ögonmask 
under bomullskompresser.
Massera lugnt  fötter och underben med Amazing  
Effortless Body Peel Mask, tvätta av med varma  
kompresser och smörj in med Crème de la Crème 
Body Lotion eller Goodness Glow All Over Dry Oil.
Spraya Hydrating Water ansikte före cream.



Om du har frågor eller funderingar kring produkterna eller behandlingarna, 
kontakta oss gärna.

Mette Picaut AB
www.mettepicaut.se

Region Öst + Sthlm:

Marie Thunell
Aukt. hudterapeut

marie@mettepicaut.se
0709 - 74 18 65 

Region Väst + Gbg: 
 Christel Söderstedt Johansson
Aukt. hudterapeut

christel@mettepicaut.se
0709 - 74 18 75


