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Nytt företag öppnar i Härnösand – ägarna: "Kunderna är både glada och nyfikna"
Estetic heter det nya företaget med skönhetsbehandlingar som öppnar på Skeppsbron i Härnösand.
Och redan har flera kunder bokat sig för en behandling.
– Kunderna är både glada och nyfikna att vi etablerat oss i stan, säger ägarna Angelica och Johanna Lindberg.

Skönhetstrenden är ett snabbt växande bransch i Sverige och nu har kliniken Estetic även etablerats i Härnösand, vid sidan om Umeå och
Skellefteå.

I lokalerna på Skeppsbron håller ägarna Angelica och Johanna Lindberg samt personal öppet hus samt kvällsmingel under hela veckan.

– Responsen från kunderna är glada tillrop och nyfikenhet. Vi erbjuder en sund fåfänga att ta hand om sig själv och unna sig lite, säger de
båda.

Det är en mängd olika skönhetsbehandlingar som erbjuds. Allt från Botox (mot rynkor) och Fillers (återskapa volym i ansiktet) till apparatur-
behandlingar mot oönskad hårväxt, hudföryngring, fettreducering och ytliga kärlbehandlingar.

Det nya skönhetsföretaget Estetic som har öppnat i Härnösand.

Bild: Gunnar Stattin

Systrarna Johanna Lindberg, till vänster, och Angelica Lindberg driver Estetic på franchisebasis på
Skeppsbron.

Bild: Gunnar Stattin
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Kerstin Lundberg, vd för Estetic group, berättar om företagets vanligaste kunder:

– Vår kundgrupp ligger mellan 25 och 65 år och består av 75 procent kvinnor. Det är inte längre tabu för män att göra en skönhetsbehandling
och det vanligaste är fettreducering och hårborttagning på rygg. För kvinnor är den vanligaste behandlingen Fillers och Botox, säger hon.

Förutom ägarna och franchisetagarna Angelica och Johanna Lindberg är det två anställda sjuksköterskor i det nya skönhetsföretaget.

De båda systrarna är drivna entreprenörer och Angelica Lindberg äger även det privata hemtjänstföretaget Modern omsorg i Härnösand samt
ett städbolag och fastigheter.

Gunnar Stattin
0611-55 48 65
gunnar.stattin@mittmedia.se

Carolina Fröberg, till vänster, och Doris Ramirez Torres är två sjuksköterskor som anställts i företaget.

Bild: Gunnar Stattin

Det nya skönhetsföretaget Estetic. Från vänster: Vd Kerstin Lundberg, Doris Ramirez Torres, ägarna Angelica
och Johanna Lindberg samt Carolina Fröberg.

Bild: Gunnar Stattin
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