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Ord från ordförande

V
åra medlemskolor vittnar 
också om en ökad kvalitet 
på våra utbildningar då 
man tvingats ställa om  
och finna nya lösningar. 
Det kan komma att bli 
svårt att gå tillbaka till 
gamla rutiner. Så mycket 
positivt har kommit ur 

denna kris. För de flesta salonger har ruljansen 
kommit igång igen men dock för långt ifrån alla. 
Vi i styrelsen känner för er som har det tufft.

Er verksamhet speglar förstås av sig även hos våra 
leverantörer som nog många också har det tufft.
Till detta har vi tvingats fatta beslut om att inte 
arrangera årets höjdpunkt, Hud & Kosmetik. 
Restriktionerna som de är nu, tillåter inte detta.

Andra branscher har fått ett uppsving. Aldrig 
förr har SPA-branschen visat på så stor ökning av 
omsättningen då vi svenskar semestrar hemma.

Men vi blickar framåt. Vi ska alla gå stärkta ur 
detta. Och vi planerar för framtiden. Vi arbetar 
i en framtidsbransch. Intresset för skönhetsvård 
och att få ta hand om sig och lägga pengar på 
hudvård kommer inte att minska.

Jag tror också att den långsammare takten 
i samhället har gett oss tillfälle att kunna 
reflektera över vår vardag, våra verksamheter 
och våra liv. Det finns många positiva saker 
med det som hänt. 

Vi kommer gå stärkta ur detta.

Annica Jouensuu

Vilken annorlunda 
sommar det blev

I den nya vardag som vi nu lever i så har vi tvingats till nya vanor. 

Hemester och distans. Digitala möten och webshopping.  

Som tur är har Sverige visat sig från sin bästa sida. 

Både vad gäller väder och människors omtanke 

om varandra. 

Inbjudan kongress

Save the date!

SHR:s årsmöte & kongress i Malmö
Lördag 20 mars 2021

Vi planerar för SHR:s årliga kongress med årsmöte 2021 i Malmö och 

har som vanligt bokat in föreläsare och har också en minimässa samt 

årsmöte i anslutning. Det blir en dag fylld med aktiviteter. Passa på att 

förkovra dig och träffa dina kollegor, det här är vår firmafest! Vi ser fram 

emot att träffa er alla!

Datum: Lördag den 20 mars, 2021 

Tider: 09.00 – ca 23.00

Sista dag för anmälan: 20 februari

Plats: Radisson Blu Hotel 

Östergatan 10, 211 25 Malmö   

Med reservation för att vi måste ställa in pga Covid -19.
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Aktuellt / Intervju Robin Werner

Aktuellt / #MakeUpSlam2020

VILL DU VARA MED OCH TÄVLA
-  Är du bäst på makeup? Passa på att synas tillsammans med SHR! (inget krav på utbildning till 
makeupartist)

-  Skicka in max 3 foton (var tydlig med vilken ordning de ska ligga) på din tolkning av temat 
’Two Faced’ samt en KORT instagramvänlig videosnutt där vi ser att det är Du som make’ar. 

-  Skriv en KORT motivering/ förklaring till din makeup. (Kommer läggas upp under dina bilder)

-  Presentera dig själv KORT (Kommer läggas upp under bilder)

-  Var tydlig med vilka # du önskar samt om vi ska tagga dig. (Kommer läggas upp under bilder)

-  Faktureringsuppgifter

-  Kostnad: 500:-

-  Senast 31 oktober vill vi ha din ansökan i ett mejl till shr@shr.nu
Vinnaren av MakeUpSlam2020 får inte bara publicitet kring sitt eget varumärke, grymt mycket 
marknadsföring genom SHR:s sociala medier (instagramkonton, facebooksidor och grupp, twitter 
samt blogg.) Vinnaren får också ett presentkort på 500:- hos valfri auktoriserad hudterapeut, en 
goodiebag med härliga produkter samt en artikel i branschtidningen Hudterapeuten!  

ANSÖK SENAST 31 OKTOBER FÖR ATT HA CHANSEN ATT VARA MED TÄVLA OCH SYNAS! 
Bidragen presenteras på instagram veckorna 45-46-47. Vinnaren presenteras vecka 48.

SHR har anordnat SM i Make Up sedan urminnes tider, eller i alla fall 60-talet.. 
Men då det mesta är ganska upp och ner just nu pausar vi och tar nya tag 

nästa år. SM i Make Up är tillbaka 2021! Håll ut!

Dock älskar vi tävlingar och vi älskar makeup så låt oss presentera årets 
nykomling.. #MakeUpSlam2020

#MakeUpSlam2020

Vill du vara med och 
rösta fram vinnaren av MakeUpSlam2020?

VÅRA FÖLJARE UTSER VINNAREN!  
-  Skaffa instagram!
-  Börja följa shr_sveriges_hudterapeuter och sm_i_make_up
-  ❤’a och kommentera ditt favoritbidrag (bidragen presenteras på 
instagram veckorna 45-46-47)
-  Delar du även ditt favoritbidrag och taggar @shr_sveriges_hudterapeuter 
och @sm_i_make_up samt använder #makeupslam2020 och #shr så har 
Du chansen att vinna finfina produkter! Vi kontaktar dig via instagram.
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Aktuellt / Olycksfallsförsäkring

Hud & Kosmetik 2020 
STÄLLS IN!

Det är med stor sorg vi måste meddela att vi har tvingats fatta beslut 

om att ställa in årets Hud & Kosmetik. Detta på grund av rådande 

restriktioner. Det är märkliga tider just nu och det är mycket som 

är osäkert. Men vi blickar framåt och planerar för 

den bästa mässan nästa år. 

Datum för Hud & Kosmetik 2021 blir 
torsdag-fredag 9-10 september

Vi beklagar verkligen att vi tvingats ställa in för alla er som sett fram emot 
branschens stora händelse men vi hoppas att ni förstår vårt beslut.

Nu blickar vi framåt mot nästa år och ljusare tider.

Vänliga Hälsningar 

Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation

.

Aktuellt / CIDESCO-ackrediterad salong/SPA

FÖRDELAR
CIDESCO-ackrediterade salonger kommer att 
exponeras på CIDESCO:s webbplats: 
www.cidesco.com . Detta är ett viktigt internatio-
nellt nätverk och potentiella kunder kan besöka 
en salong eller ett spa med erkänt god kvalitet, 
när de reser utomlands.

Den CIDESCO-ackrediterande salongen får 
hänvisa till CIDESCO i sin kommunikation 
och reklam.

Salongen kan köpa en väggplakett som intygar 
CIDESCO-ackrediteringen för 500 kr på 
SHR:s kansli.

VILLKOR
Den ackrediterade CIDESCO-salongen 
måste vara registrerad enligt landets riktlinjer 
och följa aktuell lagstiftning. Den ackredite-
rade CIDESCO-salongen måste ha minst en 
CIDESCO-diplomerad hudterapeut som anställd. 
Salongen ska vara medlem i den nationella 
organisationen, SHR.

Kommunikation mellan CIDESCO-salongen och 
CIDESCO International bör vara på engelska.
Den ackrediterade CIDESCO-salongen måste 
följa gällande regler för CIDESCO’s copyright. 

LOKALER
Lokalerna måste bestå av en reception, behand-
lingsrum och kundutrymmen. Lokalerna skall 
representera och avspegla en hög professionell 
standard och vara rökfria.

Den ackrediterade CIDESCO-salongen ska 
ha försäkringar för sina lokaler, utrustning 
och kunder.

Det måste finnas rinnande kallt och varmt vatten. 
En dusch rekommenderas för kroppsbehandling-
ar. Sanitära toaletter anpassade till antalet kunder 
och personal måste finnas tillgänglig.

Behandlingsrummen måste vara rena, väl belysta, 
väl ventilerade och med lämplig temperatur.

God hygien skall iakttas. Nationella/lokala 
hälso- och säkerhetsföreskrifter måste följas i alla 
behandlingsrum.

HUR ANSÖKER MAN?
Ansökning görs till SHR: 
Ansökningsformulär finns på SHR:s interna 
hemsida. Du kan också beställa den på 
shr@shr.nu Dit kan du också vända dig 
med frågor.

KOSTNAD!
Ansökan och inspektion kostar 2400 kr och 
årsavgiften är på 1200 kr.

Varmt välkommen med din ansökan! 

CIDESCO är en internationell organisation som erbjuder salonger (salonger, kliniker och spa) att bli 
ackrediterade. Den ackrediterade salongen uppgraderas internationellt och får använda CIDESCO’s 

varumärke i enlighet med gällande copyright.

 

CIDESCO-ackrediterad salong/SPA
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Aktuellt / SHR uniformen

E
n enhetlig klädkod stärker den 
interna kulturen och kommu-
nicerar de värderingar organi-
sationen står för. På uppdrag av 
SHR genomfördes för tredje året 
i rad Novus kännedomsmätning. 
Resultatet visar att 70 % av svensk-

arna anser att det är viktigt med auktoriserade 
hudvårdare som är anslutna till branschorga-
nisationen. En enhetlig klädkod är ett mycket 
effektivt sätt att signalera auktorisation och 
branschtillhörighet, vilket är en av grunderna till 
att projektet med en officiell SHR-uniform sjösat-
tes. 2016 utsåg SHR en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utarbeta en officiell uniform som ska 
vara exklusiv för SHR:s medlemmar och inte till-
gänglig för övriga i branschen.

Uniformen är tvådelad med överdel och byxa 
i samma tyg och samma färg. Snittet är något 
insvängt för att vara smickrande och passa olika 
typer av kroppsformer, storlekar och proportio-
ner. Vi vet att de flesta föredrar en modell som 
inte är för kort och därför har vi valt en ”lagom” 
längd som täcker en del av stussen.

Detaljer som halsringning, ärmlängd, blixtlås, 
ficka, längd och färg är valda med omsorg, där vi 
både tagit hänsyn till medlemmarnas önskemål 
och vad som är designtekniskt möjligt.
Halsringningen på överdelen är i ett snitt som är 
klädsamt på de flesta halslängder, byststorlekar 
och kroppsformer. 

Många medlemmar föredrar trekvartsärm som 
är både kvinnlig, elegant och smickrande för 

Visste du att 
arbetsuniformen kan 

göra dig mer kreativ och 
fokuserad på jobbet?

Att bära arbetsuniform frigör både tid och energi som kan leda till ökad kreativitet! Många känner 
säkert igen ångesten när man ska få ihop dagens garderob med tidsplanen. Arbetsuniformen 

minskar urvalet och ökar friheten att vara mer kreativ och fokusera på jobbet som ligger
 framför en. Den är också en viktig värdebärare som representerar professionalitet 

och trovärdighet till kunder och leverantörer.

Foto: Smile for the Camera
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Aktuellt / SHR uniformen

armarna. Vi har lagt till ett sprund vid ärmslutet 
för att ärmen lätt ska kunna vikas upp för de som 
vill ha en lite kortare variant. 

Av erfarenhet vet vi att de flesta i vår profession 
skyr plagg som ska dras över huvudet, och sam-
tidigt vill många undvika dragkedjor. Därför har 
vi valt en dold dragkedja som är öppningsbar 
hela vägen. Dragkedjan är av märket YKK, en av 
de främsta på marknaden, och är en innovation 
som bara funnits i ett par år. Tidigare generatio-
ners dolda dragkedjor var inte delbara och kunde 
alltså inte öppnas upp helt. En liten kuriosa i 
sammanhanget är att dragkedjan är speciellt 

framtagen av YKK på uppdrag av svenska flyg-
värdinnor! 
Vi har valt att ha en utanpåliggande ficka på 
höger sida. Fickans främsta funktion är att fästa 
SHRs id-bricka i, men givetvis också att få plats 
med det allra nödvändigaste.

På vänster sida har vi lagt till ett lagom högt 
sprund som ger rörelsefrihet och får plagget att 
falla snyggt och inte vecka sig när man sitter 
ner och jobbar. Dessutom finns ett litet sprund 
där dragkedjan slutar, vilket både är en snygg 
detalj samtidigt som det bidrar ytterligare till 
funktionen. 
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Byxan är en rak modell med viss antydan till 
utsvängd vid bensluten som ger den en A-formad 
siluett. Fronten är slät och midjan är något högre 
och försedd med en bredare linning som ger 
stabilitet och en skön känsla. Två förslag ligger 
på ritbordet och först när prover är uppsydda i 
rätt tyg kommer vi bättre kunna bedöma vilket 
förslag som är det bästa alternativet, beroende på 
hur tyget beter sig.

Med stöd i färgpsykologin har vi valt en blå färg 
till uniformen. Blått representerar många av de 
värdegrunder som SHR står för såsom auktoritet, 
trygghet, tillit, sanning, stabilitet, förtroende, 
kunskap och makt. Man associerar färgen blått 
även med harmoni, fred, tro, himmel och intel-
ligens. Färgen används ofta i uniformer och 
har positiva associationer i de flesta kulturer. 
Dessutom är blått världens mest populära färg! 
Studier som kontinuerligt genomförs i västerländ-
ska samhällen visar gång på gång att blått är den 
färg man föredrar. Enligt en undersökning från 
2015 har 35 % av världens största varumärken 
blått i sin logga, och på andra plats kommer rött 
med 30 %. 

Den blå nyansen vi har valt är neutral och ligger 
mitt emellan kallt och varmt vilket gör att man 
bär upp färgen oavsett hudton och underton. Den 
går bra ihop med en rad andra färger som man 

kan välja att sätta till i form av egna loggor eller 
andra plagg.

Uniformen är sydd mer som finkonfektion än 
arbetsklädeskonfektion. Därför är tex dragkedjan 
lite nättare och även sydd nära kanterna för att 
den ska bli så osynlig som möjligt. Man får vara 
lite försiktig när man drar kedjan upp och ner så 
att den inte fastnar baktill i tyget. 

Att hitta rätt tyg är en stor utmaning! Modellen 
kräver ett tyg med fint fall och elasticitet vilket 
är en förutsättning för att uniformen ska passa så 
många som möjligt och fungera i ett rörligt och 
aktivt jobb. 

Tyget vi tänkte oss är i ett blandmaterial där 
viskos och elastan ingår. Viskos ingår i gruppen 
”Regenatfibrer”. Det är textila konstfibrer som 
framställs av naturprodukter som t ex cellulosa 
från olika trädslag och i vissa fall även bomull. 
Det är ett material som andas lika bra som bom-
ull men kan inte tvättas lika hårt eftersom fibern 
blir svagare när den är blöt. Viskosplagg bör tvät-
tas på högst 40 ºC för att tyget inte ska tappa sin 
spänst. I gengäld är klädesplagg av viskos lättare 
att få rena än bomullsplagg. Som material är vis-
kos mjukt, har ett vackert fall och håller färgen 
bra. Det kan dock skrynkla och krympa i tvätt 
om det inte efterbehandlas. 

Generellt bör man undvika att torktumla tvätt 
eftersom det sliter hårt på fibrerna. Det gäller sär-
skilt för viskosplagg. Har man möjlighet ska man 
helst hänga upp det på en galge och låta det ”luft-
torka”. Det är både miljövänligare och plagget blir 
faktisk mycket snyggare om man gör på det viset.
Liksom för andra tyger så används olika kemika-
lier i framställningsprocessen, men viskos anses 
ändå vara ett bättre miljöval än konstfiber. Med 
ökad konsumentmedvetenhet och ökad efterfrå-
gan på hållbar tillverkning har många fabriker 
börjat använda slutna system, där man återan-
vänder större delen av kemikalierna. I en nyligen 
släppt rapport från Cambridge framgår att viskos 
i många avseenden till och med är mer miljövän-
lig än t ex ekologisk bomull.

I ”Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig 
hygienisk verksamhet” (s 32) står att läsa: 
”I yrkesmässig hygienisk verksamhet kan det 
vara lämpligt att handdukar, lakan och dylikt 
tvättas i 60–70 ºC i tio minuter. Detta gäller även 
för skyddsrockar och andra arbetskläder.”

Det är en svår ekvation att få ihop ett vackert tyg 
med fint fall och skön känsla med socialstyrel-
sens krav på minst 60 ºC vid tvätt. Men vad som 
egentligen gäller och hur effektivt man tar kål på 
bakterier i 60 ºC tvistar de lärda om fortfarande. 
Mats Johansson, lärare och forskare på textilhög-
skolan i Borås, hävdar att bakterierna inte dör i 
60 ºC. Ska man ta kål på bakterier och mikroor-
ganismer måste man upp i 70 ºC eller varmare, 
något man tillämpar på t ex sjukhustvätterierna.
Dessutom är det väldigt få hemmamaskiner som 
faktiskt håller de utlovade 60 ºC, enligt testresul-
tat från Råd och Rön. Visserligen värms vattnet 
upp till 60 ºC men när det når ut till kläderna 
sjunker temperaturen ibland så lågt som till 
45 ºC.

Medan de lärda fortsätter tvista har Skellefteå- 
företaget BioCool tagit saken i innovativa 
händer och utvecklat BioCool® SAFEWASH, ett 
unikt tvättmedel som dödar svamp och andra 
mikroorganismer redan vid 30 °C. Innovationen 
består i att det sker en syrefrisättning som dödar 
mikroorganismerna när tvättmedlet blandas med 
vatten. Dessutom är tvättmedlet 100 % biologiskt 
nedbrytbart.

BioCools innovativa tvättmedel gör det möjligt att 
både vara miljösmart och möta Socialstyrelsens 
krav på hög hygien, utan att behöva ge avkall på 
det där vackra tyget med skönt fall!

Work & Clothes har förhandlat fram ett exklu-
sivt avtal för SHR medlemmarnas räkning. Vid 
beställning av en officiell uniform medföljer ett 
varuprov av tvättmedlet BioCool® SAFEWASH. 
BioCool erbjuder också rabatt på framtida köp 
av tvättmedlet via dem, om man uppger sin 
rabattkod SHR17. 

Innan vi satte oss ner och började skissa på 
förslag gjorde vi en grundlig omvärldsbevakning 
och studerade olika uniformer på mässor, i 
kataloger och på nätet. Vi involverade medlem-
marna och öppnade upp för deras synpunkter på 
Facebook. Vi samlade på oss värdefull informa-
tion som vi bollade med varandra och disku-
terade utifrån aspekter som modell, tyg, färg, 
funktion och miljö. Vi trattade ner och drog 
upp riktlinjer som underlag till Work & Clothes 
designteam, som i sin tur omvandlar våra idéer 
till fysiska plagg. 

Vi vet att uniformen är en stark bärare av den 
interna kulturen och kommunicerar organisa-
tionens värderingar utåt. Men vi vet också att 
uniformen kommunicerar inåt och får bäraren att 
ta till sig de värderingar som är associerade med 
organisationen. 

SHR som organisation representerar professiona-
litet, kunskap, stil och kvalitet. 

Vi hoppas och tror att vi lyckats kommunicera 
dessa värden i uniformen. Vi hoppas också att 
det är just de här värdena vi medlemmar kommer 
att kommunicera vidare till våra kunder och 
leverantörer.

SHR uniformen är framtagen och producerad av 

Forts. föreg. sida

augusti 2020 hudterapeuten  |  15  
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BESTÄLLER GÖR DU HÄR   >
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Aktuellt / Namn

LEVERANS ADRESS                

Namn .....................................................................................................    

Org.nr. ...................................................................................................

Adress ....................................................................................................

Postnr. .................................... Ort ........................................................

Telefonnummer  .....................................................................................

E-post    ..................................................................................................

1

2

3

Storlek Antal 

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Storlek Antal 

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

STORLEK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

2 Midjemå� 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102

2 Midjemå� spännvidd 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113

3 Hö�må� 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138

3 Hö�må� spännvidd 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127 128-133 134-139

BYXOR

FAKTURA ADRESS                

Namn .....................................................................................................    

Adress ....................................................................................................

Postnr. .................................... Ort ........................................................

Telefonnummer  .....................................................................................

E-post    ..................................................................................................

BESTÄLLNINGSBLANKETT SHR UNIFORM             

TUNIKA PRIS: 530 SEK

BYXA PRIS: 430 SEK

Beställning: Blanketten mailas eller skickas till SHR kansli
Mail: kansli@shr.nu
Adress: SHR - Dalagatan 60 - SE-113 24 Stockholm 

Betalningsvillkor: Kostnaden faktureras direkt vid beställning. SHR är momsbefriade. Betalningsvillkor 30 dagar

Frakt: Frakt från cirka 51 kr, beroende på aktuell portoprislista

STORLEK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

1 Bystmå� 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122

1 Bystmå� spännvidd 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-117 118-123

TUNIKA
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Aktuellt / Gesäll och Mästarbrev

SHR är nu ansvarig för 

Gesäll och Mästarbrev i 
Makeupartistyrket och 

Nagelterapeutyrket

Ä
r du Makeupartist eller Nagelterapeut 
är detta ett ypperligt tillfälle att få ett 
yrkeskompetensbevis. Provtillfällen 
kommer att erbjudas från och med 
våren 2020 och vi återkommer med 

information och datum. Är du Makeupartist 
eller Nagelterapeut kan du redan nu maila in ditt 
intresse på shr@shr.nu

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsga-
ranti. Som kund eller anställande företag kan du 
vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev 
är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat 
genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalité och aktualitet på 
Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd 
med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev 

finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige 
utfärdas drygt 1000 Gesällbrev per år. Idag kan 
man ta sitt Gesällbrev i omkring 70 olika yrken.
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskick-
lighet inom ett hantverksyrke och garanterar, för-
utom stort yrkeskunnande och erfarenhet, även 
pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas 
av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som 
uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning 
om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 
och SFS 1995: 1256).

Gesäll- och Mästarbreven utfärdas av Sveriges 
Hantverksråd. Läs mer på: 
https://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/

Efter beslut av Sveriges Hantverkråd är SHR nu ansvarig för Gesäll- och Mästarbrev för 
Makeupartister och Nagelterapeuter. SHR vill med detta stärka yrkesrollerna och öka 
kompetensen och kvalitetsnivån i skönhetsbranschen. SHR vill också verka för etik och 

konsumentsäkerhet i branschen.

Aktuellt / Anslutning till Mästarbrevet

Är du Mästare? 
Dags att ansluta dig!

Hantverkare som innehar Mästarbrev 
har möjlighet att ansluta sig till Mästarregistret. Ett för 

allmänheten och presumtiva kunder sökbart register på nätet 
som lanseras av Sveriges  Hantverksråd i februari 2014. Redan nu 

har fler än 1400 mästare anslutit sig.

Tre goda skäl till varför du ska ansluta dig
•   En unik marknadsföringsplats som lyfter fram ditt yrkeskunnande.

•   Du har möjlighet att nå ut till många nya presumtiva kunder till en låg kostnad.
•   Du presenteras i ett kvalitetssäkrat forum som ständigt uppdateras och är aktuellt.

En årsavgift på 500 kr exkl. moms tas ut.

Vill du ansluta dig? 
Välkommen med din ansökan via formuläret på hemsidan: www.mastarregistret.se

Har du frågor? 
Kontakta Anne Palm, Gesäll- & Mästarbrevskansliet,

Tel 0247-369 65 och min mail anne.palm@hantverksrad.se

Välkommen till 

Mästarregistret!
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NU I EGEN REGI 
Fri juridisk rådgivning 
 
SHR:s juridiska rådgivare och medlemsrådgivare Hanna Vikström 
arbetar från och med den 1 juli 2019 i egen regi, Advokat Vikström 
AB. Hanna är inriktad på affärsjuridik i allmänhet, och specialise-
rad inom tvistelösning och processer.

Kontaktuppgifter: 

hanna@advokatvikstrom.se 
tel. 011-17 01 70
sms 0733-010 221
www.advokatvikstrom.se

 
Medlemsrådgivningen innefattar kortare rådgivning per telefon eller 
mail, max ca 15 – 20 minuter per ärende, och avser allmän rådgivning 
i juridiska frågor, men inte specifika bedömningar i enskilda fall (då 
får medlemmen bekosta rådgivningen själv).  

Gratisrådgivningen får inte heller missbrukas/utnyttjas i osedvanlig 
utsträckning av en enskild medlem. 

Aktuellt

Angående SHR:s årsmöte
Vid årets digitala årsmöte i mars diskuterade vi om vi eventuellt ska ha ett extra årsmöte 

senare i år. Då läget fortsatt är mycket osäkert och vi helst vill ha ett fysiskt möte så har 

styrelsen beslutat att inte anordna ett extra årsmöte utan skjuta propositioner m.m. till 

nästa årsmöte i mars 2021.

Vill du bli del av LPG:s framgång?

Technovital AB representerar franska LPG Systems i Sverige sedan tio år och gör inget annat. 
Vi utbildar LPG-terapeuter, tillhandahåller utrustning och hudvårdsprodukter från LPG.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08-7656860 eller info@technovital.se
Läs mer på www.technovital.se och www.endermologie.se

LPG är världsledande på maskinella natur-

liga skönhetsbehandlingar för kropp- och 

ansikte. Vi växer starkt och idag finns över 

75 000 LPG-terapeuter runtom i världen. 

Även i Sverige slår vi nya rekord varje år 

och terapeuterna upplever en stark efter-

frågan. Nya maskinen Alliance har blivit en 

succé och gör behandlingarna med LPG 

Endermologie ännu effektivare. 

Vill du också bli del av vår framgång?

www.endermologie.se
www.technovital.se


22  |  hudterapeuten augusti 2020 augusti 2020 hudterapeuten  |  23  

Aktuellt / NamnAktuellt

Look Good Feel Better är en organisation som 
erbjuder kurser i hudvård och makeup för kvinnor 
som går i behandling för cancer och finns idag på 
totalt 13 sjukhus runtom i Sverige. (Läs gärna mer 
på lookgoodfeelbetter.se).

Bakom projektet står branschföreningen för kos-
metik, KOHF och olika kosmetikföretag. Look 
Good Feel Better är en internationell organisation 
som har sitt ursprung i USA och som hjälper kvin-
nor med utseenderelaterade problem som kan upp-

stå i samband med behandling av cancer. Förutom 
detta är det en stund av välbefinnande och utbyte 
av erfarenheter med andra kursdeltagare.

På kurserna finns alltid två till tre volontärer på 
plats för att vägleda, ge råd och tips inom hudvård, 
makeup och sjalknytning. Vi söker ständigt efter 
nya sponsorer och volontärer. 

Kontakta gärna Anneli Håkansson för mer  
information: anneli.hakansson@ktf.se

Läs gärna mer på www.lookgoodfeelbetter.se 

Ett stort varmt tack till SHR 
som väljer att stötta Look Good Feel Better

SHR SPONSRAR
SHR är sponsor för  

Look Good Feel Better.

Följande företag är nu  

Salong/SPA medlemmar
Alingsås   No 19

Ekerö - Skå  Salong L

Gislaved   RelaX Dagspa

Göteborg   Estetiskt Hudläkarcentrum

Göteborg   Göteborg Laser & Estetik AB

Göteborg   Skönhetsfabriken

Göteborg   Upper House Spa

Halmstad   Spa Halmstad

Haninge   Body Shine

Hovås   Ça Va

Jönköping  Evolution Laser Clinic

Jönköping  Skönajag

Karlstad   Karlstad Hudklinik

Kristianstad  Ren Hud

Nacka Strand  Njuta Spa

Piteå   Cau+Co AB

Stockholm  Allavie Clinic

Stockholm, Borås  Bangerhead

Stockholm  Eriksbergskliniken

Stockholm etc  Lyko

Stockholm  ShapeBy

Söderköping  Mimmis Hus Hår & Skönhet

Sölvesborg  Bellezza Parfymeri & Skönhetssalong

Täby   Studio Ava

Vallentuna  Täby Vallentuna Hudvårdssalong

Västerås   Harmoniq

Östersund  SPA kliniken i Östersund AB

Salong/SPA-
medlemskap 

Det är få som vet att vi har ett medlemskap för 
salonger och spa. Medlemskapet är till för de 
som själva inte är hudterapeuter men som driver 
ett företag med anställda hudterapeuter. Det kan 
röra sig om spa, parfymeri, apotek etc.

Företaget kan genom detta medlemskap visa 
att man är ett seriöst företag med auktoriserade 
hudterapeuter. Det ger en kvalitetssäkring gent-
emot konsumenten. Man arbetar under SHR:s 
namn och varumärke och får använda SHR:s 
logga i marknadsföring. Företaget får också till-
gång till de tjänster som erbjuds medlemmarna.

Det krav som finns för medlemskapet är att alla 
anställda hudterapeuter är personliga medlem-
mar i SHR.

Den som är intresserad av detta 
medlemskap kan kontakta kansliet på 
kansli@shr.nu.
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Aktuellt

SHR har nu två system med uppgifter om dig som du som medlem behöver hålla koll på och 
uppdatera. Detta för att nya kunder och vi på SHR ska kunna få tag på dig. 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot dig som medlem. Behandlingen av per-
sonuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.  Dina personuppgifter lagras säkert och som medlem har 

du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade.

Vill du synas för kunder 
på vår hemsida 
– www.shr.nu – 

På SHR:s hemsida marknadsför vi medlemmar med 
eget företag/salong. Av den anledningen betalar dessa 
lite mer i medlemsavgift än anställda medlemmar, detta 
system har vi haft i många år nu. 

Om du vill att korrekta uppgifter ska synas i ”salongs-
sök” för kunder som söker en Auktoriserad Hudte-
rapeut så ska du gå in på den interna hemsidan och 
ändra dina uppgifter när du byter adress etc. Det går att 
ha upp till 5 salonger på varje medlem i salongssöket.

GÖR SÅ HÄR!

1   Logga in på den interna hemsidan med dina 
personliga inloggningsuppgifter. Användarnamn och 
lösenord.

2   Klicka på ”Min Sida” i menyn till höger.

3  Ändra dina uppgifter; e-post, adress etc . Lägg in din 
hemsideadress så blir den klickbar i   salongssök.

4  Har du glömt dina personliga inloggningsuppgifter 
kontakta kansliet på kansli@shr.nu

VIKTIG INFORMATION 
om dina kontaktuppgifter

Vi behöver nå dig 
via MY Club!

SHR har infört ”Mina Sidor” i vårt medlemsregister 
My Club. Där ska alla medlemmar själva kunna gå in 
och anmäla sig till kurser, se sina fakturor och om de 
är betalda, hitta inbjudningar, ändra sina uppgifter 
mm. Ni kommer alltså nu själva ansvara för att rätt 
e-postadress, adress, medlemskategori m.m. till er finns 
i registret så att inbjudningar, medlemsvaror, anmäl-
ningar och rätt medlemsavgift etc kommer fram till er. 
Det är också viktigt att vi på SHR har korrekta uppgif-
ter till dig så att vi kan hänvisa kunder rätt.

GÖR SÅ HÄR!

Så här skapar du konto på ”mina sidor” i My Club.

1   Gå in på www.myclub.se 

2   Klicka på ”Medlemsregister” i den övre svarta 
menylisten.

3   Klicka på ”Skapa konto”, som står under den stora 
grå rutan (se bild nedan). 
Du ska INTE klicka på Logga in i detta steg.

4  Ange den e-postadress som du tidigare har angivit 
till SHR.

VI
PÅMINNER  OM

POWERLITE AB www.powerlite.com

Vår serie SerumMasq+ erbjuder dig en vardagsritual för 
hur man känner sig för stunden. Det var vår SerumMasq+ 
After Sun som vann Swedish Beauty Awards 2018 i  
kategorin ”Ansiktsvård under 200 kronor”.

MASQpowerlite
serummasq

MASQ+ sheet masks har snabbt blivit en succé 
och fått flera nomineringar i tävlingar. MASQ+ 
är en serie återfuktande  serummasker som du 
enkelt placerar över ansiktet. Sen är det bara att 
luta sig tillbaka och njuta! Oavsett om det är du 
eller din kund som njuter av masken. 
 
Nyheter! MASQ+ Eye Q samt MASQ+  
Moisture, designed for men, vilken är 
nominerad i Swedish Beauty Awards. 

MASQ+ säljs på skönhetssalonger, kliniker, apotek  
samt på www.powerlite.com. Kontakta oss på 031-706 65 
50 alt. info@powerlite.com för mer info. 

F O R M U L A T E D  A N D  D E V E L O P E D  I N  S W E D E N

www.powerlite.com
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AKTUELLT / CIDESCO Awards

CIDESCO International 
lanserar nu

Denna nya utmärkelse har tagits fram med syftet att få ett 

globalt erkänt system för rengöring och sterilisering inom 

skönhetsbranschen. 

Syftet är också att förbättra personliga och allmänna 

hygienrutiner för kunders och hudterapeuters säkerhet.

SANITATION AND STERILISATION AWARDS består av en Online examen med 
25 flervalsfrågor där godkänt resultat är 70 % rätta svar i examen. Frågorna 
utgår från en arbetsbok som man erhåller vid anmälan. Utbildningen mot-
svarar 8 timmars undervisning och krav för att få göra kursen är att man 

har en första-hjälpen utbildning.

LÄROPLANEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN
•  personlig hygien 

•  allmän hygien 
•  sterilisering och rengöring 
•  antiseptik and desinfektion 

•  Covid-19 
•  virus, svamp and bakterier

Man kan anmäla sig direkt till en CIDESCO-ansluten skola eller 
till den nationella sektionen, i Sverige, SHR.

Hur du lägger till fler sökbara hudterapeuter till din salong
Många av våra medlemmar har anställda vid sin salong och dessa har varit lite svåra att hitta för all-

mänheten men här visar vi en lösning för hur de går att göra sökbara på shr.nu.
Ständigt går vi ut i sociala medier för att påminna om att söka efter en auktoriserad hudterapeut 

via vår hemsida så se till att du och dina anställda syns!

LYFT FRAM DINA ANSTÄLLDA  
PÅ SHR.NU

Aktuellt

1. Logga in Mina sidor på shr.nu

2. Klicka in dig på Medlemssidor och sedan Min sida. 3. Scrolla ner på sidan och fyll i alla anställdas 
för- & efternamn i rutan Förnamn.  
Lämna rutan Efternamn tom.

4. Vid sökning av stad, namnet på en specifik hudtera-
peut eller salongsnamnet så kommer nu alla anställda 
under fältet Hudterapeut.

Är du anställd och också vill vara 
sökbar och synas på shr.nu? 
Be din chef att ansöka om att bli 
medlemssalong/spa, all informa-
tion hittas på shr.nu

1

2 3

4
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Aktuellt / Sök Hantverkare

SÖK 
HANTVERKARE

S
om medlem i Hantverkarnas 
Riksorganisation genom SHR 
kan du med eget företag lägga 
in dina kontaktuppgifter på 
söksidan ”Sök Hantverkare” 
https://sokhantverkare.se/ och 
bli sökbar för allmänheten.

På Sök hantverkare hittar 
du bara #riktigahantverkare, det vill säga hant-
verkare som är medlemmar i Hantverkarnas 
Riksorganisation. Här hittar du hantverkare 
som känner yrkesstolthet och är måna om att 
leverera riktigt bra hantverk. Hantverkarnas 
Riksorganisation samlar branschorganisationer 
och lokala hantverksföreningar och har medlem-
mar över hela Sverige.

Du ansöker via 
Hantverkarnas Riksorganisations medlemssida: 
https://hantverkarna.se/medlem/soek-hantverkare. 

Bakom sökfunktionen Sökhantverkare.se står 
Hantverkarnas Riksorganisation, Sveriges 
näringslivsorganisation för hantverksföretag 
och hantverksföreningar. Ta gärna kontakt med 
oss om du har några funderingar eller frågor. 

Telefontider: måndag: 13.00-16.00, 
tisdag-fredag: 9.00-11.00 samt 13.00-16.00.
Tfn växeln: 08-442 78 40

Adress: Hantverkarnas Riksorganisation, 
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm

E-post: info@hantverkarna.se EXPERTER PÅ HUDVÅRD
Ca 1200 kliniker, hudterapeuter, dermatologer och plastikkirurger, runt om i Norden arbetar ytterst framgångsrikt med 

högteknologisk hudvård från Exuviance. Med vår hjälp kan du utveckla din kompetens och skapa en god lönsamhet i din salong. 
Vill du veta mer om Exuviance Professional kontakta oss på telefon 040-30 31 32 för närmare information.

www.exuviance.se  |  Instagram @exuviance_nordic  |  facebook.com/ExuvianceNordic

avancerad högteknologisk
hudvård från Exuviance

Upptäck

Exuviance är en hudvårdsserie som 
verkligen gör underverk med huden och 
många vanliga hudproblem. Fina linjer och 
oönskade åldersförändringar minimeras.
Huden hålls fin och fräsch.

resultat

Du får fantastiska resultat till ett mycket 
rimligt pris.

attraktivt pris

Det är två av världens främsta hudvårds-
forskare som ligger bakom utvecklingen av 
Exuviance, professorerna Dr. Eugene Van 
Scott och Dr. Rue Yu, Princeton, USA.

bakgrund

Professorerna bakom Exuviance har 
erhållit Discovery Honorary Award of the
Dermatology Foundation för sin framstående
forskning. Ett av världens finaste och mest
prestigefyllda pris hudvårdsforskare kan få.

prisbelönad
Forskningsresultaten och produkterna är 
patenterade. Ingen har gjort detsamma 
tidigare. Exuviance har mer än 120 patent.

unik

Exuviance bygger på mer än 50 års 
medicinsk forskning inom hudvård.

säkerhet Produkten säljs av utbildade hudterapeuter.
Personlig, professionell rådgivning och 
originalprodukter är avgörande för bästa 
resultat och för att du ska få framgång.

trygghet

www.exuviance.se
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METTE COSMETICS   
042-16 00 17   www.mettecosmetique.se

NIMUE
Grundkurs

Under tre kursdagar ger vi dig all kunskap du behöver för att 
kunna sälja nimues försäljnings-produkter och arbeta med 

nimues behandlingar på din salong.

STOCKHOLM
18-20 augusti, 2-4 oktober, 11-13 december

HELSINGBORG
9-11 september, 4-6 november

Tid: 09.00-17.00

Du är välkommen att boka dig på en 
Smart resurfacer 

och SRC-Skin Resurfacing system utbildning
Under en berikande dag lär du dig allt du behöver för att 

framgångsrikt arbeta med SRC för miljöbe-lastad-, 
hyperpigmenterad- och aknehud. Du lär dig även att arbeta 
med Smart resurfacer-behandlingen och hur du kombinerar 

de olika behandlingarna med nimues super fluider.

Dessa dagar är avsedda för de hudterapeuter som arbetar med 
nimue och kommer ta nimue-behandlingarna till nya nivåer.

STOCKHOLM
13 september, 1 november

HELSINGBORG
5 oktober, 23 november

Tid: 09.00-18.00
Tid: 09.00-18.00
Tid: 09.30-16.00

Inspirationsdagar
Välkommen att lyssna på nimue´s inter-nationella utbildare 

som berättar om nyheter och avancerade behandlingar, samt 
ger för-djupad kunskap om den senaste vetenskapen inom 

modern cosmeceutical hudvård.
Dessa dagar är avsedda för de hudterapeuter som 

arbetar med nimue.

HELSINGBORG 21 september
GÖTEBORG 22 september

STOCKHOLM 24 september
Tid: 09.30-16.00

PH FORMULA
Grundkurs

Du får lära dig allt du behöver kunna för att förstå 
pHformulas filosofi och försäljningsprodukter samt kunna 

arbeta med de grundläggande behandlingarna och 
pHformulas kurbehandlingar på din salong.

STOCKHOLM
22-23 augusti, 26-27 september, 7-8 november

GÖTEBORG
9-10 oktober, 28-29 november

HELSINGBORG
14-15 september, 2-3 november

Tid: 09.00-17.00

Fortsättningskurs
Efter du har gått grundkursen erbjuder vi dig att gå på fortsätt-

ningskurs. Under dagen lär du dig allt om pHformulas M.E.S.O. 
device behandlingar, kom-pletterande specialbehandlingar som 

du både kan arbeta med lokalt på problemområden, i en kur 
samt erbjuda som individuella behandlingar. Under denna utbild-
ning finns även utrymme för diskussion och tankar om pHformula 
där ni som jobbar med produk-terna dagligen gärna får dela med 

er av era erfarenheter.

STOCKHOLM 20 september, 25 oktober
HELSINGBORG 13 oktober, 30 november

Tid: 09.00-18.00

Inspirationsdagar
Välkommen att lyssna på pHformula’s internationella utbildare 

Susanna Porras som berättar om nyheter och avancerade
behandlingar, samt ger fördjupad kunskap om den senaste ve-
tenskapen inom modern pharmaceutical hudvård. Dessa dagar 
är avsedda för de hudterapeuter som arbetar med pHformula.

HELSINGBORG 14 oktober
STOCKHOLM 15 oktober

Massageutbildning
Välkommen till en pHformula massagekurs. I utbildningen

ingår både teori och praktik av pHformulas massageteknik som 
är anpassad för de fyra olika hudtillstånden. Utbildningen är bara 

avsedd för pHformula-hudspecialister!

HELSINGBORG 28 september, 20 oktober, 7 december
STOCKHOLM 21 september, 26 oktober, 16 november

KALAHARI
Grundkurs

Lär dig allt du behöver för att kunna sälja och arbeta med 
Kalahari på din salong.

Vi fördjupar oss i Kalaharis försäljningsprodukter,
professionella produkter och vilka behandlingar som 

passar till våra olika hudtillstånd.

STOCKHOLM 17 september
Tid: 9 - 16 

HELSINGBORG 7 oktober
Tid: 9 - 16 

MicroPen
Denna kurs är en grundläggande teoretisk och praktisk 
utbildning för dig som vill börja arbeta med micropen 

behandlingar. Enbart för utbildade hudterapeuter. 
Pris 1995:- inkl. Penna 

STOCKHOLM 16 september
Tid: 10-14 

HELSINGBORG 6 oktober
Tid: 9-13 

MALMÖ  7 september
Tid: 9-13 

 

ARTDECO 
ARTDECO’s utbildningar är öppna för alla i branschen.

Grundkurs
Under en halvdag går vi igenom Artdeco’s sortiment,

visar hur man arbetar med de olika produkterna,
ger säljtips och visar makeup teknik. Vi bjuder på fika!

Det är bra att upprepa dessa kurser då och då
eftersom Artdeco ofta kommer med nyheter och

uppdaterar sitt sortiment med de senaste trenderna.

STOCKHOLM  18 september Tid: 12.30-15.30
MALMÖ 22 september Tid: 09.00-12.00 

 

DR.K 
En produktserie av dermaceutiska appliceringar vilken är unik 

i jämförelse med allt annat som har presenterats på
marknaden för professionell hudvård.

Den ger möjlighet för dig som hudterapeut
att uppnå bästa tänkbara behandlingsresultat

med hudens välmående i centrum.

KURSER Tid: 09.00-15.00

STOCKHOLM
21 augusti, 25 september
6 november, 14 december

GÖTEBORG
27 augusti,

11 oktober, 30 november

HELSINGBORG
25 augusti, 21 september, 19 oktober,

9 november 

INSPIRATIONSDAGAR
Välkommen att lyssna på Dr Juanita Kilian, grundaren

och forskaren bakom DrK Dermal Health Care.

HELSINGBORG 16 november 09.00-12.00
STOCKHOLM 17 november 18.00-21.00

Mii 
Mii’s utbildningar är öppna för alla i branschen.

Grundkurs
Under en halvdag går vi igenom Mii’s sortiment

och visar hur man bäst använder de olika produkterna.
Vi går även igenom säljtips och makeupteknik. 

Vi bjuder på förmiddagsfika!

STOCKHOLM 17 september Tid: 18.00-21.00
MALMÖ 23 september Tid: 9.00-12.00 

 

BROW BY Mii 
Grundkurs

Lär dig styla trendiga bryn på ett professionellt sätt. Vi går 
igenom formning och styling av ögonbryn med hjälp av 

specialvax utvecklat för bryn, färgning av bryn samt 
avslutande styling med försäljningsprodukter.

Vana att vaxa rekommenderas.

STOCKHOLM 16 september Tid: 17-20
HELSINGBORG 24 augusti Tid: 10-13

MALMÖ 27 augusti Tid: 10-13

 

 
 

Tant Raffa 
2020

alltid 1000 kr rabatt till SHR-medlemmar

STOCKHOLM
Pris 15.000 kr ex moms

    17 - 20 september - steg 1 & 2
    21-22 november - steg 1
    5-6 december - steg 2

2021
STOCKHOLM

Pris 15.000 kr ex moms
    6-7 mars - steg 1

    20-21 mars - steg 2
    24-25 april - steg1
    8-9 maj - steg 2

BARCELONA
4 dagars utbildning och boende 1 vecka

Pris 17.000 kr ex moms
    15- 22 maj - steg 1 & 2

Tant Raffa AB - Liane Åsberg 
liane@tantraffa.se

SMS: 0709-420544

 

KURSER
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Aktuellt / Kurser

A K T U E L L  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Målgrupp: Hudterapeuter och andra speciellt intresserade

Göteborg 5 november 2020

Expo Medica som förmångsgivare arrangerar 
denna kurs för SHR:s medlemmar. Utbildning-
ens innehåll är särskilt anpassat för hudtera-
peuter och vår kursledare använder många 
praktiska exempel och riktligt med bilder. 

Det är mycket viktigt att du som hudterapeut 
känner igen olika typer av skador/tillstånd och 
vet när de kräver läkarkontakt. Lika viktigt är 
det att känna till när patienten kan använda 
egenvård och vilka råd du då bör ge för be
handling samt förebyggande av nya skador.  
Under denna heldag får du en grundlig genom
gång av vanliga och ovanliga hudåkommor 
som du kan stöta på i din roll som hudtera
peut, och dom senaste rönen vad gäller 
behandling  samt en uppdatering och fördjup
ning av hudens anatomi. Vår kursledare delar 
med sig av sina specialistkunskaper och 
presenterar olika fall där vi diskuterar diagnos 
och behandling. 
   

Kom och få nya kunskaper samt möjlighet att 
utbyta erfarenheter med kollegor och ställa 
frågor till vår expert! 

PROGRAM FÖR DAGEN
• Hudens struktur och funktion
• Det röda ansiktet – Rosacea och perioral 

dermatit 
• Det röda ansiktet – Acne, eksem och psoriasis
• Pigmenterade förändringar och melanom
• Icke pigmenterade tumörer och andra hud

utväxter

Plats: centrala Göteborg 5 november 2020

Tid: 09.30–16.00

Pris: 3 200 kronor exkl moms för SHR:s medlem
mar. Icke medlemmar betalar 3 800 exkl moms.

Föreläsare: Petra Kjellman Leg.läk., Spec dermato
logi, M.D, Ph.D på Diagnostiskt Centrum Hud.

I kursavgiften ingår: för och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen 
utfärdas intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

DERMATOLOGI
T E M A D A G

– en fortbildningsdag för 
hudterapeuter

Mycket höga betyg av
tidigare deltagare.

Uppskattad föreläsare:Petra Kjellman

Arrangeras av Expo Medica 
förmånsgivare i SHR

Serie / SPAMarja Entrich Fond 

Stipendium ur  

MARJA ENTRICH 
FOND

Syftet med SHR:s stipendium är att stimulera våra medlemmar till att aktivt bidra 

till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket och att gynna kunskapsspridning 

inom organisationen för att gagna yrkeskåren.

Riktlinjer för stipendium ur Marja Entrich Fond
Ett belopp om 6000 kr delas ut en gång per år till en stipendiat.
Stipendium kan endast sökas av medlemmar i SHR.
Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem.
Stipendiaten ska avge rapport inom tre månader efter avslutat arbete till SHR som vidarebefordrar rap-
porten ansvarig utgivare av ”Hudterapeuten” för publicering i tidningen.

Stipendium kan utdelas för arbeten som bidrar till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket, gynnar kun-
skapsspridning inom organisationen och gagnar yrkeskåren. Följande arbeten kan vara aktuella:
• Utvecklings- och projektarbete på arbetsplatsen 
• Examensarbete på avancerad nivå vid fortbildning med inriktning inom Hudterapeutyrket
• Fortbildning inom hudterapeutyrket dock ej av SHR anordnade kurser
• Studieresa inom hudterapeutyrket 
• Aktivt deltagande på internationella konferenser för hudterapeutyrket

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 31:a December  
Ansökan görs på särskild blankett rekvirerad från SHR:s kansli eller på den interna hemsidan.
Ifylld ansökan sänds till SHR:s kansli

Ansökan ska innehålla:
• Kontaktuppgifter
• Beskrivning och motivering/betydelse till ansökan görs. 
• Bakgrund, syfte och metod ska ingå där detta är relevant
• Kostnadskalkyl
• Preliminär tidsram inklusive beräknat slutdatum

Styrelsen i SHR fattar beslut om beviljande av ansökan.
Beviljade stipendier meddelas till stipendiaten, på föreningens hemsida och i föreningens tidskrift 
(Hudterapeuten).

augusti 2020 hudterapeuten  |  33  



34  |  hudterapeuten augusti 2020 augusti 2020 hudterapeuten  |  35  

KATARINA 
ZAAR

ÅRETS 
JURY

Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020

PIA 
WIKLUND 

GRUNDSTRÖM

The Skincare Professionals Awards (SPA) är öppen för svenska företag 
som bokat sig på Hud & Kosmetik och som har produkter avsedda för 

hudterapeuter att arbeta med i behandlingar, dvs. kabinprodukter.

ÅRETS KATEGORIER

1. Årets professionella produkt
innebär produkt som finns som behandlings 
produkt.

2. Årets mjukgörare
innebär produkt avsedd för att återfukta ansiktet. 
Till exempel, dagkräm, nattkräm eller 24h kräm.

3. Årets specialvård
innebär produkt för specialbehandling i ansiktet 
och/eller dekolletaget så som serum, peeling och 
mask.

4. Årets kroppsvård
innebär produkt som används på kroppen men 
också produkter för till exempel hand eller fot.

5. Årets innovation
innebär att produkten ska ha lanserats under 2019  

och ska ha en nyskapande egenskap, innehåll eller
helhetskoncept. Produkter i den här kategorin 
kan också anmälas till övriga kategorier om så 
önskas.

6. Årets makeupprodukt
innebär produkt avsedd för att ge färg och/eller
önskad finish för ansikte eller i vissa fall kropp (ej
kroppsmålning). Till exempel: primer, founda-
tion, ögonskugga, läppstift.

7. Årets nagelprodukt
innebär produkt avsedd för vård och skötsel av 
naglar och/eller området runt nageln, till exem-
pel: peeling, olja, kräm eller nagellack.

Läs mer på: 
https://www.hudochkosmetikmassan.se/node/61

SPA    är ett tillfälle för
företag som vänder 
sig till professionella 
yrkesutövare, att tävla 

med sina produkter om att nomineras och chan-
sen att vinna auktoriserade hudterapeuters finaste 
utmärkelse. 

Syftet med tävlingen är att lyfta fram de profes-
sionella hudterapeuternas främsta arbetsredskap 
– de professionella produkterna.

I juryn sitter 7 yrkesverksamma auktoriserade 
hudterapeuter med gedigen yrkeserfarenhet som 
nominerats av en branschkollega. 

Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020

I THE SKINCARE PROFESSIONALS AWARDS 2020 TÄVLAR 
19 FÖRETAG MED 88 PRODUKTER I 7 KATEGORIER! 

C.E.B Care Education & Business AB tävlar med 4 produkter av märket Hada

Beauty House i Laholm AB tävlar med 4 produkter av märket Thalion.

Dermarome tävlar med 6 produkter av märket ELEMIS, 2 produkter av märket PRIORI och 2 produkter 

av märket Skinbetter Sciense.

DMK Sverige AB tävlar med 1 produkt av märket DMK/ Danné Montauge-King Co.

ELXR COSMECEUTICALS AB tävlar med 5 produkter av märket ELIXIR COSMECEUTICALS 

Grevinnans rum i Gränna AB tävlar med 2 produkter märket Grevinnans Rum.

HBS Nordic AB/Exuviance Professional tävlar med 5 produkter av märket Exuviance Professional. 

IDUN Minerals AB tävlar med 2 produkter av märket IDUN Minerals.

JANSSEN COSMETICS SVERIGE tävlar med 7 produkter av märket JANSSEN COSMETICS.

Kraft Group tävlar med 2 produkter av märket Bioline, 2 produkter av märket Comfort Zone, 1 produkt av 
märket Medik8 och 1 produkt av märket PÜR.

Letsfaceit Nordic AB tävlar med 3 produkter av märket Ecooking.

M Picaut Swedish Skincare tävlar med 5 produkter av märket M Picaut Swedish Skincareans Rum.

Mette Cosmetique AB tävlar med 1 produkt av märket ARTDECO, 6 produkter av märket DrK Dermal 
Health Care, 2 produker av märket Kalahari, 1 produkt av märket Mii Cosmetics, 3 produkter av märket 
Nimue, 3 produkter av märket pHformula.

Nannic tävlar med 2 produkter av märket Nannic tävlar med 2 produkter av märket Rosenserien och 1 
produkt av märket Nannic HSR.

Noscomed Medical Supply A/S tävlar med 3 produkter av märket iS CLINICAL

Out of Eden AB (Esse Probiotic Skincare) tävlar med 5 produkter av märket Esse Probiotic Skincare. 

Powerlite AB tävlar med 2 produkter av märket MASQ+.

RS Biokosmetik AB tävlar med 2 produkter av märket Rosenserien.

Scratch of Sweden, SICS AB  tävlar med 3 produkter av märket SCRATCH NAILS.

Läs mer på: https://www.hudochkosmetikmassan.se/node/61

LENA 
BJURINDER

HELENE 
FLINK

PETRA 
PIHLGREN

ELISABET 
ANDERSSON

LENA 
HALLBÄCK
OLOFSSON
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S
ankt Jörgen Park är en unik 
anläggning som erbjuder både 
spa, konferens och hotell. 
Här finns även en mängd 
olika möjligheter för träning, 
exempelvis på deras Sport 
Club med ett stort utbud av 
gruppträningspass och gym. 

Och bara en liten bit ifrån finner du deras 18-håls 
golfbana. Det är ett prisbelönt designhotell där 
personlighet och passion genomsyrar hela  
anläggningen.

I den vackra poolloungen finns möjlighet att bada 
i varma vattenkällor, gunga i Swaybäddar och 
dricka en kopp ayurvediskt te i tehuset.

Här finns också en prisbelönt sparitual att ta del 
utav. Det är en badceremoni som är utformad 
för att man ska få uppleva det bästa i deras spa. 
Ritualen tar cirka 2 timmar och genomförs till-
sammans med lite olika utvalda härliga produkter 
som ska användas i en särskild följd, och som tar 
upplevelsen till en högre nivå och som bjuder in 
ens sinnen till njutning. Kontraster mellan varma 
och kalla källor, bastubad och regnduschar.

Här finns en rad olika spapaket att välja mellan. 
Flera och härliga dagspapaket med olika inrikt-
ningar, övernattningar och även speciella events.
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Serie / SPA

Tänk dig en oas. En vacker oas mitt i centrala Göteborg. 

Ja, jag syftar på Sankt Jörgen Park. Här finner du vad 

som förmodligen är Västkustens, och kanske hela 

Sveriges vackraste spa med en unik sparitual.

Text: Johanna Stridsberg

Sankt Jörgen Park 

Serie / SPA



SERIE
SPA

I vilket skick du än 
var i när du kom hit, 
kan vi garantera att 
du kommer ut som en 
uppdaterad version av 

dig själv.

”
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Hotellet 
På Sankt Jörgen Park brinner de för konst och 
design. Hela hotellet är färgstarkt och fyllt med 
konst, spännande arkitektur och god design. 
Tempo och lugn – hotellet erbjuder upplevelser 
av sköna kontraster.

”Vi vill att ett besök ska ge dig 
upplevelser för alla dina sinnen”

Alla rummen är olika inredda med design och 
komfort som högsta prioritet – oavsett vilket rum 
du väljer. För ja, här finns det en hel del att välja 
mellan. Elegant och stramt eller exotiskt djung-
elmönstrat? Nordisk vinterkänsla eller fransk 
dekadens? Det är verkligen ingen överdrift att det 
finns rum för alla smaker här – vilket också möj-
liggör att få nya upplevelser varje gång du besöker 
Sankt Jörgen Park.

Forts. föreg. sida

Serie / SPA

nyhet! 

exfoliering + fukt i ett
kraften sitter i kapslarna

Skin Concept
08-545 787 40   info@skinconcept.se

dermalogica.se

www.dermalogica.se
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Text: Johanna Stridsberg

J
ag jobbar som personlig 
stylist och har under årens 
lopp hjälpt personer att både 
hitta och utveckla sin kläd-
stil. Och inte allt för sällan 
handlar det om att man tagit 
nästa steg i karriären, eller 
i alla fall är på väg till en 
ny nivå, och känner att ens 
nuvarande stil inte riktigt 
förmedlar vad som är tänkt. 

Det kan också röra sig om att man har gått in i en 
ny fas i livet där ens garderob inte längre stämmer 
överens med den nya. Exempelvis kanske man 
har blivit förälder och arbetskläderna bytts ut till 
mer funktionella och bekväma. Eller så gick åren 
snabbt och de ungdomliga partystasserna rimmar 

inte längre med varken ålder, jobb eller livssitua-
tion. Just det här, med åldern - det är faktiskt en 
viktig del i att lyckas med sin klädstil. Mitt tips är 
att klä dig för den åldern du faktiskt är i, och inte 
försöka klä sig yngre genom att använda det som 
de yngre använder. Det gör bara att du upplevs 
som mycket äldre, ur den negativa synvinkeln. 
Exakt hur man gör detta beror på vilken grund-
stil man har, vilket behov och livssituation man 
är i, vilket jobb eller personlighet man är. Det här 
är de detaljer man som stylist jobbar med på sina 
kunder.

Att utvecklas och nå framgång handlar mycket 
om självförtroende och att känna sig bekväm. 
Därav ska man inte underskatta sambandet mel-
lan framgång och kläder. Flera studier visar att 

Går det att klä sig till framgång? Det skulle jag vilja påstå. Eller, det är i alla 

fall en betydelsefull och viktig del i byggandet av ditt personliga varumärke. 

Det tar någonstans mellan någon millisekund, upp till cirka tio sekunder för 

våra hjärnor att döma personen framför oss.

Det är ganska få saker du hinner få sagt på den tiden – så ta kontrollen 

över sekunderna och låt dina kläder hjälpa dig ”tala” för vad du vill förmed-

la. För vare sig du vill det eller inte, så kommer du till viss del bli bedömd 

utifrån ditt utseende.

DRESSED FOR 

SUCCESS 

TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke



”Det är inte bara vad du säger, 
utan hur du säger det, som har 

betydelse” 
Ha alltid detta i bakhuvudet 
när du arbetar med att stärka 

ditt personliga varumärke. 
Lycka till, fina du!
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TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke

lyssnaren endast uppfattar 10 - 20 procent av 
vad du säger. Resten av uppmärksamheten går åt 
till att registrera hur du säger det. Där kommer 
kroppsspråket och hur du ser ut, och ja- kläderna, 
in i matchen och har en betydelsefull del i vad du 
vill förmedla. 

De flesta av oss vill göra ett bra jobb, och jag 
vill tro att de flesta kämpar för att leverera, vara 
duktiga och professionella i det vi gör. Så tänk då, 
om du kan påverka vad du har att förmedla med 
så stor del som 80 - 90 procent (!!!) genom ditt 
kroppsspråk och dina kläder. 

Vet ni vad den stora hemligheten är? Jo, det är 
en så enkel sak som att känna sig bekväm – för 
att med bekvämligheten kommer nämligen 
energin, glädjen och självförtroendet - som syns 
och förmedlas. Och ja, jag vet – det är inte så 
lätt ändå att veta vad man är bekväm i. Det ska 
ju inte direkt vara bekväm som i ”mjukis och 
hemmamyskläderna”, eller det man alltid brukar 
använda. 

Men hade det varit lätt hade det inte funnits 
stylister. Precis som det inte hade funnits 
hudterapeuter om det var enkelt att vara sin 
egna hudvårdsexpert. 

När du ska klä dig för att förmedla något, är det 
först och främst viktigt att pinpointa vad det är 
du ska förmedla. Ska du skapa en relation, en 
”vi-känsla” och uttrycka mjuka värden. Eller är 
det auktoritet och beslutsamhet som är viktigt; 
”jag-vill-att”, att det är du som bestämmer? 
Är det ett bankmöte där du ska ta ett lån, löne-
förhandla, säga upp någon, reda ut en konflikt, 
utbilda, trösta... ja du förstår- det är avgörande 
vad du signalerar med dina kläder.

En mysig kofta med jeans och sköna sneakers 
är hur snyggt som helst. Men jag lovar dig, 
du får inte samma effekt i en diskussion av 
tuffare karaktär om du hade tänkt att vinna den. 
Däremot är det ett perfekt val om du vill skapa 
relationer och lekfullhet.

Ställ dig inte frågan : ”Vad ska jag ha på mig 
idag?” 
Utan tänk istället: ”Vad ska jag göra idag? Vem 
ska jag träffa och vad vill jag förmedla?”

• Mörka färger skapar auktoritet och respekt
Det kan vara mörkblått, svart eller mörkgrått. 
Det är inte för intet som vår uniform är i den fär-
gen den är. Blått står bland annat också för kun-
skap och trygghet som vi nämnt tidigare. Ja, det 
är faktiskt inte någon slump att de flesta andra 
uniformer också är mörkblåa med andra ord. 
Bankmöten och förhandlingar är exempel på till-
fällen då du med fördel ska klä dig i mörka färger. 
Allra, allra bäst är en mörkblå kavaj med något 
vitt till, exempelvis en blus, skjorta eller liknande. 

• Ljusa färger skapar relationer och har en
”mjukare” framtoning
Detta är bra att välja om du exempelvis ska för-
medla en ”vi-känsla” eller trösta någon. 

• Färgpsykologi
Ska du använda dig av färger, så är mitt tips att 
alltid läsa på om vad de förmedlar och hur de 
uppfattas. I nästa steg är det ett mycket smart val 
att ta reda på just dina powerfärger där du kom-
mer fram på allra bästa sätt. Kombinera detta 
med rätta nyanser, och du har genast suddat ut 
många skuggor och linjer som annars framhävs 
ofrivilligt av optisk illusion.

• Enhetlig färgskala har både en förlängande
effekt för kroppen, men gör också att det du
säger hörs bättre
Det finns nämligen inte så mycket ”avbrott” för 
ögat att uppfatta. Då får öronen en större bety-
delse. Ett bra val om du ska hålla något viktigt 
tal, informera eller utbilda.

• Materialen är också viktiga
Matta naturmaterial som bomull, siden, cashmere 
och linne inger kvalitet och är bra både i de ljusa 
och mörka färgerna. Alla naturmaterial är i och 
för sig alltid bra att utgå ifrån. Både ur hållbarhet, 
bekvämlighet och miljöaspekt. Ull bevarar värme 
utan att samla på sig fukt, medans siden reglerar 
sig efter om du behöver svalt eller varm. Ett tips 
att ha under arbetsuniformen. 

• Cost per use
Vi hudterapeuter är ofta insatta i hur mycket 
varje behandling kostar, eller varje användning 
av en produkt. Tänk lika dant med kläder. Därför 
är det bra att investera i kvalitativa plagg som går 
att använda många gånger, flera år- och som är 
lätta att ”klä upp och ner”. En lite dyrare jacka 
som används flera gånger i veckan under många 
säsonger har ett betydligt lägre cost per use än de 
flesta klänningar man köper för ett bröllop, exa-
men, nyår eller liknande.

• ”Klä upp och ner”
Med detta menas att du kan ändra, styla, ett plagg 
på flera olika sätt genom att lägga till accessoarer, 
andra plagg, ändra skor och så vidare.

• Hitta din grundstil
Är du klassisk, dramatisk, naturlig, tuff, sportig, 
romantisk i din stil… eller en mix… Din klädstil 
ska helst harmoniera med hur du är som person, 
då förstärker du din personlighet och ditt varu-
märke. Tänk nu på personer med starka varu-
märken, hur de klär sig och vad de står för. Och 
sedan kastar du om deras outfits med varandra. 
Mia Thörnblom och Bianca Ingrosso. Ebba Busch 
Thor och Therese Lindgren…. Vilken politiker 
som helst egentligen, med Samir Badran eller 
Molly Sandén. Listan kan bli lång, och skojig här. 
Men du förstår hur viktigt det är att hitta sin 
grundstil i byggandet av ditt varumärke.

• Och så till sist – kanske det viktigaste.
Passform, passform och passform!
Ett väl sittande plagg både framhäver det bästa av 
dig och är bekvämt. Två enormt viktiga faktorer 
när det gäller att förmedla något, och i att bygga 
sitt varumärke. En för trång, eller stor, kjol som 
inte sitter på plats exempelvis…. förödande både 
när det gäller att få lyssnaren att lyssna- och inte 
döma, men också för din kroppshållning som 
baseras på om du är bekväm.

Några andra enkla basregler

Forts. föreg. sida
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JOHANNA LIND BAGGE
Hudterapeut med många specialist-utbildningar inom 

hudvård, dermatologi och kemi både i och utanför Sverige 

Instagram: johannalindbagge
Webbshop: johannalindbagge.se

Blogg: Johannalindbagge.femina.se. 

Berätta gärna lite om du bakgrund och karriär
Efter min avslutade hudterapeututbildning 
arbetade jag på en hudvårdssalong i Linköping 
och gjorde selektiva uppdrag med modell- och 
reklamarbeten. Jag var alltså utbildad hudterapeut 
innan jag blev Fröken Sverige 1993. På den tiden 
visste man inte riktigt vad en hudterapeut var så 
jag blev verkligen ansiktet utåt för vår bransch 
och för mina kollegor i den. 

1993 blev jag alltså fröken Sverige och deltog i 
Miss Universum. Arbetade som PR-kvinna och 
ambassadör för Sverige i olika sammanhang. 
Föreläste på skolor och inför företag gällande 
hälsa, skönhet och välbefinnande.
Jag arbetade med hälso- och skönhetsvård för 
olika tv-kanaler och tidskrifter.

1994 - 1996 Flyttade jag till New York där jag 
arbetade med PR och marknadsföring avseende 
etablering av svenska produkter på den ameri-
kanska marknaden, och gjorde även uppdrag för 
Svenskamerikanska Handelskammaren.
Utöver det arbetade jag med modell-och reklam-
arbeten, på hudvårdssalong på Manhattan 
och som värdinna på den Skandinaviska 
Restaurangen Aquavit.

Under åren 1994 - 96 pendlade jag mellan New 
York och Sverige angående mina uppdrag inom 
skönhet och hälsa samt modell- och reklam-
arbeten.

I slutet av -96 blev min hemlängtan för stor till 
familjen och jag flyttade tillbaka till Sverige och 

började etablera en portfolio av hudvårdspro-
dukter/märken åt olika hudvårds distributörer 
i Sverige.

Skönhet och hälsa är för mig inte bara hudvård 
genom min profession, utan det är också min 
passion för mode, inredning, djur och familj. 
Lycka och välbefinnande för mig är inte att ha det 
bästa av allting utan att göra det bästa av allting 
du har och göra det med att vara ” true to you ”!

Jobbar du aktivt med att stärka ditt personliga 
varumärke? På vilket sätt gör du det?
Jag tänker inte på att aktivt stärka mitt varumär-
ke utan för mig handlar det om något helt annat. 
För mig handlar det om att göra saker som man 
kan stå för till 100 % och vara trovärdig. Du kan 
och ska aldrig gå emot din magkänsla och gå vilse 
i andras fotspår. Var som jag alltid säger ” true to 
you ” annars kommer det aldrig hålla i längden 
och det ” lyser igenom ”. Framgång är att göra sin 
grej och göra det man tror på. 

Ett varumärke (produkt eller människa) ska vara 
tryggt, man ska veta att det alltid levererar, man 
ska vara nöjd, det ska stå för kvalité och trovär-
dighet, lojalitet och man ska hålla fast vid det. Då 
bygger man sitt varumärke enligt mitt tycke. Och 
sådant tar tid att bygga, men då blir det stabilt 
och långsiktigt. 

Hur är det att jobba för, och stärka andras 
varumärken än ditt egna?
Gällande jobba för andra eller mitt eget varumär-
ke har inte så stor betydelse faktiskt. 

Text: Johanna Stridsberg & Johanna Lind Bagge

”Hälsa och välbefinnande har alltid varit mitt fokus och 1990 – 1992 studerade jag till hud-
terapeut med en kompletterande internationell CIDESCO examen. Efter mina 30 år i hud-
vårds- och hälsobranschen har jag hunnit med många specialistutbildningar inom hudvård, 

dermatologi och kemi både i och utanför Sverige.

Jag har varit delaktig i att etablera många välkända hudvårdsmärken i det selektiva seg-
mentet avseende salonger, spa och kliniker samt i det semiselektiva segmentet avseende 
varuhus. Och jobbat med utbildning, försäljning och marknadsföring åt selekterade hud-

vårdsföretag.

Idag skräddarsyr jag ett övergripande koncept enligt det behov som finns och önskas av 
företag inom skönhet och hälsa. Fokus är att öka försäljningen, servicen, kunskapen samt 
vidareutvecklingen och samtidigt kvalitativt selektera och ge guidning i hudvårdsdjungeln 

som är extremt viktigt idag.

Förutom mitt yrke som hudterapeut har jag även en journalistisk bakgrund med ett brett 
socialt medianätverk inom skönhets- och hälsobranschen.”

TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke

INTERVJU MED JOHANNA LIND BAGGE 

HUR DET ÄR ATT VARA 
SITT EGET VARUMÄRKE OCH 
ANSIKTET UTÅT FÖR ANDRAS
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Det viktigaste är i båda fallen att det är bra pro-
dukter som man står för och som man vill se 
växa och sedan förmedla till andra. Åtar man sig 
något ser jag det som en liten ” bebis ” som man 
ska vårda, utveckla och se växa upp tills det kla-
rar sig själv. Kreativiteten, entreprenörskapet och 
utveckling samt resan är det som är ” kicken ”. 

Exempelvis, när jag började en gång i tiden 
tillsammans med mina dåvarande kollegor, att 
etablera aromaterapimärket Decléor i Sverige. Då 
såg branschen helt annorlunda ut, och vi gjorde 
en sådan otrolig resa och jobbade så hårt med 
att etablera varumärket i Sverige som då blev ett 
av det största. Sedan har det varit många fina 
varumärken som jag har haft förmånen att jobba 
med. Man ser stolt tillbaka på ” sina bebisar ”, 
varumärken man varit delaktig i att etablera på 
marknaden. 

Genom att jag har varit kontrakterat nästan hela
mitt liv har jag inte haft möjligheten till att kunna 
utveckla och ta fram produkter i vår bransch 
som jag känner har saknats. Nu däremot, när jag 
jobbar mera övergripande med skräddarsydda 
helhetskoncept, kan jag fylla de luckor jag känner 
har saknats. Därav JLB Kollektionen som är mitt 
eget varumärke och som har gjort succé. JLB står 
för JOY LIFE BEAUTY (som kännetecknar kol-
lektionen) och som bland annat är skräddarsydda 
produkter för en perfekt förvaring, men som även 
är snygga inredningsdetaljer så att förbruknings-
varor i vår bransch minimeras och man tänker 
smarta, snygga produkter som ska kunna ha 
multi funktionalitet. Det gäller även i miljötänk 
vad det gäller material m.m.

JLB Kollektionen består idag av snygga och
genomtänkta förvaringar av hudvårds- och 
makeupprodukter och väskor som jag har tagit 
fram och som är ett samarbete tillsammans med 
Ceannis som är ett etablerat väsk- och accessoar-
märke. Ceannis har funnits i 30 år och som jag 
även har jobbat med under årens lopp, och vi står 
för samma värderingar vad det gäller utformning 
och produktion av produkter. 

Utöver det finns även i JLB Kollektionen hand-
gjorda ljus och det kommer mycket mer spännan-
de produkter inom området JOY LIFE BEAUTY 
och där jag som hudterapeut kommer med pro-
dukter för välbefinnandet. Men jag kan tyvärr 
ej avslöja så mycket mer än att det har varit en 
stor efterfrågan. 

Mitt första minne av dig är från TV-reklamen för 
Oil of Olay; ”- Jag heter Johanna, och jag är 
hudterapeut”. Vilka andra varumärken har du 
jobbat som ansiktet utåt för?
Jag har jobbat i de selektiva segmenten av hud-
vård med salonger, kliniker och spaanläggningar 
i många år. Och några av de varumärken som jag 
varit delaktig i att etablera och även jobbat med i 
form av utbildningar, marknadsföring, presshan-
tering och införsäljning är Decléor, Carita, Md 
Formulation, Bare Minerals, Omnilux och Natura 
Bissé för att nämna några av dem. 

Jag tog även ett kliv ut i det semi-selektiva seg-
mentet som har med varuhus att göra för att ge 
guidning i denna djungel av hudvård till konsu-
menter som kanske aldrig besökt en hudvårdsa-
long. Det var viktigt att kunna delge hudvårds-
kunskap, utbildning, tips och råd till både perso-
nal, konsumenter och vara en bro mellan salong 
och konsument och möta den marknaden. 

TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke

Jag blev headhuntad av Procter & Gamble som 
bland annat företrädde Olay. 

Vilka råd skulle du ge till SHR:s medlemmar för 
att stärka sitt personliga varumärke?
I djungeln av utbud som finns idag är det extra 
viktigt med att vara personlig, inte gå vilse i 
andras fotspår utan verkligen göra ” sin grej ”. 
Det är extra viktigt med det där lilla extra på 
salongerna och få varje kund att känna sig som en 
stjärna. Jobba med personliga detaljer som kän-
netecknar just ” din salong ”, det som kunden kan 
känna att hon/han bara får just hos dig. Sedan är 
social media superviktigt och kanske att salongen 
skaffar sig en ” ambassadör ” som promotar 
salongen. Men just att exempelvis via Instagram, 
berättar om produkter, behandlingar, presentera 
sin personal, hälsa kunderna välkomna på mor-
gonen och säger trevlig kväll till kunderna är 
viktigt. Att konsumenten känner att de får ta del 
av salongen även via sociala medier. Skaffa någon 
på salongen som får till uppgift att sköta detta. 
Det är också viktigt att hitta ” merförsäljning ” 
hos salongerna och för kunderna, och därav fyller 
också JLB Kollektionen sin funktion då den finns 
hos selektiva hudvårdssalonger. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är kreativiteten, vari-
ationerna, att få inspirera och glädja andra och att 
få skapa och få utlopp för mitt entreprenörskap. 

Det finns ett ordspråk som stämmer bra in: “Do 
what you love, and you will never have to work 
another day in you life.”

Tiden är för dyrbar att göra saker du inte vill vara 
närvarande i, och försök skapa dina möjligheter 
att göra det du brinner för - och gå alltid på din 
magkänsla. 

Berätta lite om dina Beauty Events
Jag skräddarsyr Beauty Events för salonger och 
spaanläggningar där jag tittar på ett helhetskon-
cept gällande vad de önskar promota och fram-
häva, just för att öka deras försäljning och för att 
nå nya samt kunder. Oftast har det tidigare varit 
varumärkesbetonat, men jag tror det är viktigt att 
man tittar på hela sortimentet på vad respektive 
salong och spa har för att nå en bredd i kunder. 
Utöver det gör jag egna skräddarsydda Beauty 
Events där jag knyter in praktiska och teoretiska 
masterclasś  i hudvård-  och makeupskola. De är 
extremt populära och underbara kvinnor kom-
mer från hela landet och åldern på dessa Beauty 
Events är allt från 17 år till 70 år. De får en mysig 
och lyxig eftermiddag med det bästa av hudvårds-
tips och makeuptips där de får lära sig allt både 
teoretiskt och praktiskt, och får en riktigt beauty-
boost både för insidan och utsidan. 

Forts. föreg. sida

Selektivt erbjudande av 

JLB Kollektionen 
till alla underbara SHR medlemmar 
Vid köp av produkt i JLB Kollektionen hos: 
www.johannalindbagge.se
erhåller ni med koden: JLB/SHR, 10 % rabatt. 
(erbjudandet gäller t o m 14 september 2020) 

Är ni som salong/spa intresserade av att ta in 
JLB Kollektionen hos er, 
vänligen kontakta info@johannalindbagge.se.
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DISC-ANALYS
Jag har sedan 2006 arbetat med DISC, och 2017 blev jag certifierad i Extended DISC.

 Dels har jag arbetat med detta i min dåvarande roll som konsultchef för försäljning och rekrytering, men även aktivt 
på mina arbetsplatser där vi alla varit transparenta med våra personliga profiler. Detta för att kunna skapa en bättre 

arbetsmiljö, förstå varandra och skapa effektivitet. 

N
är jag arbetar med mina kunder 
och klienter vill jag alltid att de 
ska kunna utvecklas och bli bättre. 
Både på personlig nivå men även 
som företag. En stor del av mitt 
arbete handlar om att förstå mina 

kunder och klienter. Men framförallt – att kunna 
förstå deras kunder.  Detta för att få en uppfatt-
ning om när, varför, hur och av vem de köper min 
kunds produkter eller tjänster. 

I kommande artiklar kommer jag att dela med 
mig av tips och erfarenheter som du kan
använda dig av i byggandet av just ditt personliga 
varumärke. Jag hoppas att du kommer ta
med dig något av detta in i ditt yrkesliv, och per-
sonal branding. Så vem är då jag?

Jag vill påstå att jag är smått unik i min kompe-
tens. Dels har jag +15 års erfarenhet av film och 
video, dels har jag +20 års erfarenhet av jobb & 
karriär och allt detta har i grunden alltid handlat 
marknadsföring. Dels av kompetenser och per-
sonliga varumärken. Dels branding på företags 
och varumärkesnivå. 

Andra säger att just denna kombination är min 
USP.  Jag är benägen att instämma...
Genom föreläsningar, utbildningar, webbinarier, 
coachning och film hjälper jag företag, kom-
muner, organisationer och jobbsökande attrahera 
mera. Fokus ligger på att attrahera kandidater, 
kunder och besökare. 

Jag jobbar framförallt med att visa HUR man gör 
saker och ting men rör mig även genom varför,  
vad, när och vem. 
Detta kan intygas av alla de +1300 personer som 
jag utbildat de senaste två åren: snittbetyget är 
hela 9+ av 10 och jag har utbildat allt från egenfö-
retagare till mindre bolag till avdelningar på före-

tag och organisationer med tusentals anställda.
De som gått mina kurser är oftast entreprenörer, 
säljare, kommunikatörer, destinationsutvecklare, 
personal och HR-tjänster, politiker, VD, ledare 
och verksamhetsansvariga.

Målet är att ni, genom Attrameras utbildningar 
ska kunna attrahera fler kunder, kandidater eller 
besökare, marknadsföra er med rörlig bild, perso-
nal och social videos, samt förstå hur våra bete-
ende och strategier hänger samman på sociala 
medier. Även på det personliga planet, t ex genom 
DISC. Att förstå människors beteende är A och O 
i dagens skärm-samhälle.

Mina kunskaper, erfarenheter och personliga 
egenskaper kommer till sin rätt när det gäller
att motivera och inspirera. Jag har ett stort enga-
gemang, är sällsynt kreativ, har ett brett know 
how och verktygslåda proppfull med inspiration. 
Kan ni gissa min DISC profil? Jag är hög gul-röd 
med mycket grönt. 

Sagt om Kalles kurser:
Jag skulle gått din kurs mycket tidigare”, ”Varför 
väntade jag...??”, ”Tänk om jag hade vetat detta 
för några år sen”. 

Det här kan jag skriva under på då jag fått den 
stora äran att delta i en av Kalles populära
kurser via Trygghetsrådet. Jag är en av dem alla 
som gett 10 av 10 i rating. / 
Johanna Stridsberg, redaktör.

Mitt arbete är omtyckt, min rating är hög och jag 
vågar lova er något utöver det vanliga.
Välkommen att delta i någon av mina kommande 
kurser. Du hittar mer om detta på min hemsida.

Vill ni veta mer om Kalles kurser så besök 
www.attramera.se eller följ honom på 
Instagram: attramera och Facebook: Attramera

Text: Johanna Stridsberg & Kalle Rosensköld
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Text: Kalle Rosensköld

            DISC analysen är en självskattning som 
          tydliggör människors medvetna, och omed-  
       vetna beteende. 
Den mäter inte personlighetsdrag och drivkrafter 
utan fokuserar på aktiva och reaktiva beteendeval 
i förhållande till andra personer, miljöer, situatio-
ner och sammanhang. Den finns i flera olika for-
mer, men alla grunder sig i Jungs fyrfältsmodell. 
Syftet är att skapa medvetenhet kring hur vi beter 

oss, hur vi kommunicerar och hur vi förstår var-
andra och oss själva och DISC används ofta inom 
rekrytering, försäljning, ledarskap och kommu-
nikation.

Kortfattat delar man in personers beteende i fyra 
färgsatta fält och vanligtvis har man två starka 
fält som man naturligt rör sig inom, se diagram.

Lite om 

Kalle Rosensköld 
proffset bakom Attramera
Det är 2020, kristider och allt hänger ihop. Film och video domi-
nerar inom marknadsföring. Överallt finns det skärmar och rörlig 
bild. Strategier för branding, rekrytering och business går hand i 

hand. Varumärket lever genom autenticitet. 
Det är här jag kommer in i bilden.
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MARKNADSFÖRING 
MED RÖRLIG BILD 

TILL RÄTT MÅLGRUPP 
Hur kan det komma sig att vissa varumärken känns som ”du”? Att de liksom talar till dig och att du direkt 

får en positiv känsla i kroppen när någon nämner namnet eller deras produkt?

Hur kan det komma sig att det även finns motsatsen? Att vissa varumärken inte alls går i samklang med 
dina känslor? Den här artikeln handlar om att marknadsföra sig rätt via film och rörlig bild. 

Att nå ut till rätt målgrupp, genom att känna till DISC-analysens färger.

D
et behöver inte vara kvaliteten på 
produkten som får oss att känna 
så olika. Det beror snarare på hur 
produkten marknadsförts till oss, 
och vilken typ av personlighet vi 
har. 

Film handlar just om att skapa den känslan. En 
känsla av igenkänning och sammanhang.  
Film och rörlig bild handlar såklart om så mycket 
mer; sociala medier, algoritmernas påverkan, 
personlig storytelling, lärande, PR, reklam, 
marknadsföring, o s v. Men när det gäller just 
varumärkesbyggnad så hänger allt det ihop, sam-
mankopplat till en sak: våra känslor. Just därför 
är film och rörlig bild så viktigt. Man säger att 
en bild säger mer än 1000 ord. Tänk er då hur 
många ord en 30 sekunders video säger…. 

Att skapa en blå, gul, röd eller grön film.
Film och DISC hör ihop. Det är våra beteende 
som styr våra kunders köp och det är med film vi 
når våra kunders beteende. 

Tänk er två företag som säljer samma produkt. 
Låt oss säga en fuktbevarande handkräm. Båda 

företagen släpper samma dag en reklamfilm för 
sin produkt. 

I företag A’s film ser vi en stilig businesskvinna, 
med bestämda steg gå igenom ett modernt kontor 
och in i ett styrelserum fullt med kostymklädda 
män i 60-års åldern. Hon lägger med stor pondus 
fram en rapport på bordet och säger: ”- Mina her-
rar, detta ser inte bra ut. När löser vi det?” Under 
tiden männen tittar skamset på varandra, de har 
uppenbarligen misslyckats med något, tar kvin-
nan upp en diskret lite tub och smörjer resultat-
inriktat in sina händer med krämen…

I företag B ś film ser vi en känd ung kvinnlig 
influencer, sitta i en soffa med en perfekt kaffe 
latte i handen. Mysfaktorn är hög. Hon håller 
händerna runt den varma glasmuggen. I soffan 
ligger även influencerns söta hund. Hon tar en 
sipp av kaffet, tittar in i kameran, ler med sitt 
vackra leende och säger ”Hur vore livet utan 
egentid…”. Sen sätter hon ner glasmuggen, tar 
upp en liten söt tub handkräm och smörjer var-
samt in händerna medans den söta hunden 
grymtar till och rör sig i sömnen…  

Text: Kalle Rosensköld
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Vilken film gillar ni bäst? 
Dessa två företag har samma produkt, men är 
ändå inte konkurrenter. De har olika målgrupper 
och marknadsför sin produkt för två helt olika 
typer av personer och beteende. Så här ser det ut 
överallt. De reklam - och marknadsföringsfilmer 
vi ser talar ofta till en viss ”färg” och det finns 
en typ av film för varje ”färg”. Som säljare och 
marknadsförare måste man alltså först förstå sin 
kund, hur den beter sig och vilken ”färg” den har, 
därefter marknadsför man sina produkter på det 
sätt kunden beter sig. Blandar man för mycket, 
dvs ibland gör man en ”blå” film, ibland en ”gul”, 
ibland en ”röd” och ibland en ”grön” film blir 
varumärket otydligt. Swatch marknadsför alltså 
inte sina klockor med ”blå/röda” filmer. Rolex 
marknadsför inte sina med en ”gul/ grön” film.

Ditt personliga varumärke
Film och DISC gifter sig väldigt väl när det 
kommer till varumärke. Detsamma gäller för 
det personliga varumärket. Du skulle väl aldrig 

säga i ditt video-CV att du har en kunskap eller 
egenskap som du sen inte kan leverera? Du skulle 
troligen heller inte lägga upp filmer i dina sociala 
kanaler som ger en otydlig bild av vem du är? 
Image (det du säger om dig) plus referenser (det 
andra säger om dig) är ditt personligt varumärke. 

En väldigt ”gul” person vi har i landet heter 
Bingo Rimér. Tänk er om han skulle marknads-
föra sig som ”blå”? Det skulle ge honom ett svagt 
personligt varumärke. Han är ”gul”, han mark-
nadsför sig ”gult” och alla säger att han är ”gul”. 
Han har därmed ett starkt personligt varumärke. 
Nu kanske inte alla gillar Bingo Rimér, men då 
är vi inne på något helt annat nämligen personlig 
smak, vilket inte ska förknippas med ett tydligt 
personligt varumärke. Andra starka personliga 
varumärken i Sverige är Greta, Zlatan och Bianca 
Ingrosso. Om man gillar dessa eller inte är dock 
en smaksak och ni vet hur det är, smaken är som 
baken…   



augusti 2020 hudterapeuten  |  53  52  |  hudterapeuten augusti 2020

M
ed digitaliseringen blev 
också det personliga 
varumärket en allt vik-
tigare och större del i 
marknadsföringen av 
både företag och perso-
ner. LinkedIn, Twitter, 
Facebook och Instagram 

är som känt viktiga plattformar för marknadsfö-
ring. Med detta i bakhuvudet kan man ana att det 
personliga varumärket, och hur man arbetar med 
det, kommer bli ännu mer viktigt både under, 
men framförallt efter Corona.

Kortfattat så är ditt personliga varumärke hur 
personer i din omgivning uppfattar dig. Det vill 
säga vad som är unikt för dig, vad du har att 
erbjuda och vad du står för. Det här är en jät-
teviktig del både när du ska söka ett nytt jobb så 
att arbetsgivarna ser just dig och vad det är som 
gör att just du sticker ut och blir intressant. Men 
också i processen och utvecklandet av en befintlig 
verksamhet, exempelvis en salongsverksamhet, 
där du behöver attrahera fler och nya kunder för 
dina varor och tjänster. Syftet med ett varumär-
kesarbete är i grund och botten att få potentiella 
köpare att lägga märke till varumärket, att lita på 
det, köpa erbjudandet och helst förbli lojala. Med 
vårt personliga varumärke är det precis detta vi 
eftersträvar: att helt enkelt hamna överst på våra 
uppdragsgivare eller kunders mentala shopping-
listor.

Men att arbeta med sitt personliga varumärke 
är inte en enkel uppgift, och det finns heller 
ingen quick-fix. Det här kan vara både klurigt 
och lite luddigt att arbeta med, för det är ju som 

namnet antyder ”personligt”, men ack så viktigt. 
Genom att blicka inåt, reflektera och ta sig tiden 
att fundera på vem man egentligen är, lär man 
känna sig själv bättre, och på det sättet kan man 
sedan framhäva sina bästa sidor och börja bygga 
sitt professionella jag för at bli mer attraktiv på 
arbetsmarknaden. Ditt personliga varumärke ska 
ju sälja in dig, precis som ett företags varumärke 
ska sälja in sina tjänster eller produkter. Men 
svårast av allt är kanske att inse att det faktiskt 
inte spelar någon roll hur du själv tycker att du är, 
utan det är hur uppdragsgivaren, kunderna eller 
andra personer som är viktiga för ditt yrkesliv för 
den delen, uppfattar dig som är avgörande i detta. 
Ett spännande och givande första steg i att börja 
reflektera och bygga upp sitt personliga varu-
märke är att själv fundera på vilka varumärken 
som du själv är extra lojal mot. Det kan vara ett 
klädmärke, en specifik dryck, märke på mobilte-
lefon- eller som i vår bransch; en leverantör eller 
varumärke som ligger dig allra varmast om hjär-
tat och som du bara ”måste ha”. 

VAD är det i de varumärkena som gör att du 
kämpar lite extra för dem? VAD får dig att välja 
just dem? Det kan ju vara ett resultat, en känsla 
eller en viss status. På samma sätt är det viktigt 
att fundera på VAD du vill att kunder, uppdrags-
givare eller andra ska se hos just dig och slutligen 
välja dig över alla andra. Detta är essensen och 
grunden i byggandet av ditt personliga varu-
märke. 

Den klassiska arbetsintervjufrågan är inte helt fel 
att damma av lite då och då och själv svara på:                                                                                                                                           
” Tusentals personer kan göra ditt jobb – varför 
ska man välja just dig?”

Text: Johanna Stridsberg

DITT PERSONLIGA 

VARUMÄRKE  
EN VIKTIG DEL I DIN MARKNADSFÖRING

TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke



54  |  hudterapeuten augusti 2020

Forts. föreg. sida

F
örst och främst; brand eller branding, 
vad är den stora skillnaden? Enkelt 
uttryckt skulle man kunna särskilja det 
genom att brand (varumärke) är något 
du har, medans branding (profilering) är 

något du gör så länge du är i arbete. 

Är du den som alltid hälsar på dina arbetskam-
rater? Håller du vad du lovar? Är du alltid sen till 
mötena? Allt sådant som du gör blir en del av ditt 
personliga varumärke, personal branding. Det är 
just hur andra uppfattar dig och vad du signalerar 
som blir ditt personliga varumärke, den totala 
upplevelsen som andra har av att ha med dig att 
göra. Målet måste alltid vara att det inte ska vara 

något gap mellan den du vill vara och hur andra 
faktiskt uppfattar dig. 

Ett genuint personligt varumärke speglar din 
identitet, men ska inte förväxlas med den då det 
inte är samma sak.
Din identitet är långt mycket mer komplex än vad 
ditt personliga varumärke är. Genom personal 
branding kan du snarare välja att lyfta fram det 
som du helst vill att folk ska uppmärksamma 
dig för. Låter kanske enkelt, men det kräver ett 
noggrant och hårt arbete för att det hela ska bli 
trovärdigt och hållbart. Just trovärdighet, auten-
ticitet och passion är ledord som ofta lyfts fram i 
dessa sammanhang.
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Är det helt fel att säga att guldklockornas tid är förbi? Nej, jag tror faktiskt inte det. Inom fler och fler branscher kan 
man se en trend där anställningar ersätts med kortare projektanställningar, en så kallad gig-ekonomin. Man gör 
kortare ”gig” på olika företag, istället för långa anställningar som löper över år. Med detta kommer också en tuffare 

konkurrens och vikten av att ”sticka ut” och bli vald blir allt viktigare.
Personal branding har blivit det moderna och mest effektiva sättet att hantera sin karriär, sitt ledarskap eller företag 

på. Så vad är personal brandning för något egentligen?

Text: Johanna Stridsberg

TEMA / Stärk ditt varumärke TEMA / Stärk ditt varumärke

1.   Var riktigt bra på någonting.
Identifiera vad du är riktigt bra på och nischa dig 
inom detta. Inte allt för sällan är detta något som 
du faktiskt redan är riktigt bra på och har en stor 
passion för. Jobba med detta – snarare än det som 
man ofta förr kunde höra - ”jobba på dina 
dåliga sidor”. 
Men var sann mot dig själv! 

2.   Kontrollera ditt bäst-före-datum
Se till att alltid vara den senaste versionen av dig 
själv. Ingen vill ha ”förra årets modell”. Att jobba 
med personal brandning handlar om att hela 
tiden hålla sig själv uppdaterad, och att leva på 
gamla meriter skapar varken trovärdighet eller 
något ”ha begär” över dig. 

3.   Hur vill du att andra ska uppfatta dig?
Här kan du skriva som en egen önskelista på 
saker eller egenskaper som du önskar att omgiv-
ningen ska uppfatta dig som. Exempelvis: Alltid 
glad, stöttande, energigivande, kvalitativ, kost-
nadseffektiv, pålitlig, modern, genuin… etc. 

4.   Vem är du i andras ögon?
Stämmer bilden av dig överens med vad omgiv-
ningen upplever? Ta hjälp av familj, vänner, kun-
der eller någon annan som du litar på men som 
också faktiskt ger dig ett ärligt svar. Var noga 
med att förklara vad syftet är och att det är en 
viktig del i din utveckling att faktiskt få veta den 
riktiga sanningen.

5   Be your brand – Always
Se till att folk kommer ihåg just dig och det 
du står för, och ta denna chansen i varje möte, 
inlägg, mail eller telefonsamtal. Imponera, över-
raska och tänk på att starka varumärken håller 
vad de lovar och levererar alltid minst det som 
förväntas av dem. Det här är en bidragande fak-
tor till att man är beredd att betala lite mer och 
kämpa lite hårdare för att få arbeta med just 
detta varumärket.

6.   Ha tålamod, för plötsligt händer det 
Precis som Rom, eller ja egentligen det mesta här 
i livet, så byggs inte ett personligt varumärke över 
en natt. Det kräver ett kontinuerligt arbete, men 
just i början kan det vara bra att arbeta lite extra 
hårt så att det får extra skjuts framåt. Ha sedan 
trovärdigheten och kvaliteten i bakhuvudet - all-
tid. Det är enormt viktigt att det genuina i ditt 
personliga varumärke kommer fram. ”Påklistrat” 
genomskådas direkt och därför är autenticite-
ten en viktig bit i skapandet. Åter till passionen 
– DEN hjälper dig med just detta. Dina sociala 
medier är ett av dina viktigaste redskap för att 
nå ut. 

Källor:
Ett starkt personligt varumärke – din vassaste kon-
kurrensfördel, Pia Lanneberg, 2015 Roos & Tegnér
Marknadsföring för småföretag, Björn Lundén & 
Ulf Bokelund Svensson, 2015 Björn Lundén 
information AB
www.foretagande.se
www.utbildning.se

Här nedan har jag sammanställt 6 tips 
som olika experter på området gemensamt lyfter fram 

när du vill jobba med ditt personliga varumärke: Personal Branding 
och 6 tips för att lyckas med det
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Berätta lite om er, och er bakgrund:
-  Vi är i grunden auktoriserade Hudterapeuter 
och Therese är det ända sedan 2001. Efter många 
år i branschen upplevde vi att det saknades bra, 
effektiva och framförallt härliga skönhetsverktyg 
till både salong och slutkund. Under min föräld-
raledighet föddes tanken till Amelie Soie, och 2-3 
år senare sattes idén i verket. Vi kommer aldrig att 
bli ”klara” med märket då vi ständigt utvecklar, 
förfinar och förbättrar våra produkter. 
Produkterna från Amelie Soie underlättar dina 
skönhetsrutiner så att du kan bli den bästa versio-
nen av dig själv.
De är av hög kvalitet med en lyxig känsla, med-
vetet formgivna för att kunna ligga framme i ett 
vackert badrum.

Vilka vänder ni er till?
-  Framförallt till auktoriserade hudterapeuter, 
men våra produkter finns på selektivt utvalda 
återförsäljare såsom NK, en del lyxigare butiker, 
hotell och SPA. 

Var ligger ni, och hur många är ni som jobbar?
-  På Valhallavägen 110 i Stockholm, Östermalm.
Vi är 3 stycken som jobbar heltid med vår salongs-
verksamhet Qvi Si & Amelie Soie som växer för 
varje dag som går (www.qvisi.se).

Berätta lite om ert sortiment:
-  Vi har fokuserat på skönhetsverktyg i Basic och 
Premium kategorier. Bland annat vår Hero pro-
dukt, Amelie Soie Beauty Towel, som tar bort all 
make up med bara vatten och lämpar sig perfekt i 

Text: Johanna Stridsberg  

Intervju servicemedlem

Med inspiration och kunskap från en äldre generation, kombinerar Amelie Soie nytänkande och 
insikt om vad moderna kvinnor och män behöver. Det är faktisk från både farmor, farfar och mor-
mor som en hel del av idén och inspirationen kommer. Entreprenörskap, produktkunskap, hant-
verk – och ett örngott från USA, är alla viktiga faktorer som släktingarna förde vidare till Thrése 

Amelie Wirén Ekehjelm, ägare och grundare till Amelie Soie.



Amelie Soie AB  

Intervju servicemedlem 

behandlingar både med och utan värmeugn. 
En mjukare handduk får man leta efter. 

-  Våra ansiktsrollers är också väldigt populära 
och blir lätt en ”snackis”, över dess lite annorlunda 
utseende. Dessa tar ansiktsbehandlingarna till en 
ny nivå, och framförallt för att kunden ska få möj-
ligheten att fortsätta ta hand om sin hud på bästa 
sätt hemma. Våra premiumprodukter består även 
till stor del av våra 100 % Mulberry Silk produkter. 
Soie betyder siden på franska.

-  Mullbärssiden är ett unikt material med fantas-
tiska egenskaper. Tillverkad av den bästa kvalitéten 
som marknaden har att erbjuda. Det ligger ett 
gediget hantverk bakom mullbärssiden som sträck-
er sig från generation till generation. Mullbärssiden 
är ett naturmaterial fritt från bekämpningsmedel. 
Vårt silke skördas på våren, det är årets första 
skörd och anses vara av den bästa kvalitén.

-  I vår sidenkollektion har vi alltifrån Amelie Soie 
Beauty Pillow samt Sleep Mask. Fantastiska hårac-
cessoarer som är perfekta att ha som merförsälj-

ning på salong till 
övriga hudvårdsmärken. 
Siden har oerhört 
många egenskaper.

Mullbärssidenets 
egenskaper:
•   Temperaturreglerande 
•   Minimerar tovigt & ” frissigt” hår, samt 
     motverkar att hårstrån går av. 
•   Gör håret mer glansigt
•   Frisyren håller längre & håret blir mindre fett
•   Bevarar din huds fuktnivå
•   Minimerar sovrynkor
•   Bra vid eksem & irriterad hud 
•   Allergivänligt alternativ då det ej drar åt sig  
     kvalster & damm. 

Vilka resultat kan återförsäljare och kunden för-
vänta sig?
-  Produkter av hög kvalité som håller vad dom 
lovar. Effektiva produkter med smarta och snabba            
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Intervju servicemedlem 

                                          resultat och som oftast         
                                           har fler än bara ett     
                                          användningsområde. 

                                          -  Vi har nöjda kunder   
                                         över hela Sverige och för-         
                                         frågningar även från  
                                      Norge, Danmark & Finland. 

Hur tycker ni att skönhetsbranschen har utveck-
lats i Sverige de senaste åren?
-  Till det bättre, otroligt roligt att skönhet har 
blivit så stort och framförallt brett. Det finns 
verkligen något för alla. Det är inte antingen eller 
längre. Nu kan du se fräsch ut länge tack vare att 
marknaden erbjuder behandlingar och produkter 
som ger resultat och intresset är också stort för nya 
effektiva lösningar, vilket är superkul!

Hur tror ni marknaden kommer att utvecklas 
framöver?
-  Vi tror att det kommer bli mindre ”fake” och 
mer ”såhär ser jag ut”, men det betyder inte att 
man ska behöva gå med hängande ögonlock, tunt 
hår och trist hud. Tror det blir mindre av till exem-
pel fransförlängning och mer av riktiga fransar 
och bryn. Mindre botox och andra injektioner och 

mer lyster och spänst tack vare rätt behandlingar 
hos hudterapeut och produkter för hemmabruk 
och så vidare. 
Mera samarbeten mellan olika företag också.

Vilka krav ställer ni på de som vill handla från er?
-  Vi önskar främst att det är auktoriserade hudte-
rapeuter men även hotell och SPA får ta in av vårt 
sortiment. Av våra håraccessoarer har även en del 
selektiva frisörsalonger fått ta in av sidenkollektio-
nerna, exempelvis hårband och tofsar. 

Varför väljer ni att vara servicemedlemmar i SHR?
-  Vi är själva med i SHR för vår salongsverksam-
het, så det blev ett självklart val att vara med 
även som servicemedlem när vi nu har vårt egna 
varumärke. Vi ser det som något positivt, och den 
årliga SHR mässan är en av årets höjdpunkter för 
oss, samt att SHR blir en länk mellan hudterapeu-
ter och oss leverantörer för gemenskap och sam-
manhållning. Likaså för strävan efter en bra och 
hållbar bransch. 

Forts. föreg. sida
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SPECIALISTEN PÅ AVANCERADE  
PRODUKTER FÖR FRANSAR OCH BRYN

08-545 787 40   |   INFO@SKINCONCEPT.SE   |   COMBINAL.SE

08-545 787 40  |  INFO@SKINCONCEPT.SE  |  JANEIREDALE.SE

mineralmakeup
AKTIVT HUDVÅRDANDE                     

• Fransserum       • Frans- och brynfärg 
• Lash-/Browlift      • Keratinbehandling

www.janeiredale.se
www.combinal.se
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Nytt från Dermapenworld - 
MG Collection!
Dp Dermaceuticals lanserar sterila vialer som adresserar olika hud-
tillstånd. Det finns fem varianter på cocktails:

MG-HA 35        För intensiv återfuktning och fräschör
MG-HA 35+      För intensiv återfuktning, fina linjer och rynkor
MG-BL               För pigmenteringar och ojämn hudton
MG-R.A.S          För behandling av ärr och strier
MG-CLR            För en oren aknebenägen hud med tilltäpptheter

Vialerna i MG Collection är högkoncentrerade och innehåller 
bla hyaluronsyra, A- och C vitamin, kopparpeptider, niacinamid, 
kojic syra och botaniska extrakt vilka effektiviserar resultatet
och tar Dermapenbehandlingen till en ny nivå.
Vialerna innehåller 5 ml. är förpackande om 5 st per box, 
lanseras i augusti och kostar 800-1000 kr

MMSkincare 08-228822

 
 

Kalahari lanserar två nya 
aktiva produkter
Kalahari lanserar nu två effektiva hemmavårdsprodukter som 
med en kombination av aktiva ingredienser plus antioxidanter 
och peptider boostar hudens föryngringsprocess under en 
20 dagars period. 

VITAMIN A BOOSTER 
Med Ferulic acid & Retinyl palmitate 1%
Detta är vår nattkräm med vitamin A, som i kombination med 
överlägsna antioxidanter och peptider påskynsar hudens 
föryngringsprocess. 
Denna nattkräm reducerar fina linjer och rynkor och minskar 
ojämn hudstruktur och lämnar huden återfuktad med en 
fin lyster.  10ml - 258:-

DE-AGE+ LEAVE-ON MASK
Med curcylic acid & botaniska oljor
En fantastisk leave-on mask med proaktiva ingrediens-
kombinationer. 
En ansiktsmask som arbetar med exfoliering samt ger 
återfuktande och närande fördelar till huden. 
Denna mask kommer att synligt föryngra huden och 
lämna den återfuktad med en fin lyster och ökad spänst
10ml - 258:-
  
www.mettecosmetics.se

pHformula utökar sin populära 
SOS-serie med en kylande 
och lugnande ansiktsmask!
H.Y.D.R.A. gel mask är en uppfräschande, fuktgi-
vande och lugnande mask som återbalanserar en 
torr och irriterad hud. Kombinationen av ingredi-
enser stärker hudens naturliga barriär och minskar 
effektivt den transepidermala fuktförlusten då 
hyaluronsyra ökar hudens fuktdepåer. Detta ger 
en fyllig och len hud.
50ml  298:-
                                                                                
www.mettecosmetics.se  

SKIN PERFECTOR by JANSSEN COSMETICS
Resultatinriktad behandling när den är som bäst!
Med SKIN PERFECTOR från JANSSEN COSMETICS 
arbetar vi non-invasivt, smärtfritt och säkert med 
utmärkta resultat!
3 Funktioner i en maskin:
•    Microdermabrasion PEELING
•    Mesostimulation NEEDLING med Lift L
•    Lokal Mesostimulation NEEDLING med Lift S
Behandlingen rekommenderas för alla hudtyper 
och anpassas till varje hudtillstånd tack vare 
JANSSEN COSMETICS breda produktsortiment 
och unika signaturbehandlingar! Nylonnålar av 
medicinsk kvalitet förhindrar skador i dermis 
och speciellt i fibroblasterna. Medicinska nylon-
nålar möjliggör även behandling av kunder 
med metallöverkänslighet. Optimal absorption 
av aktiva ingredienser uppnås.
Med nivå III:
3.800 rörelser/minut x 20 nålar, 10 minuter av 
stimulation ger 720.000 mikrokanaler 
Djup: 0,35 mm
Resultatet: fina linjer och rynkor reduceras. Hudens naturliga kollagenproduktion, cirkulation och hudmetabolism 
stimuleras, hudens struktur och cellfunktion förbättras. Vi älskar vår SKIN PERFECTOR!

www.janssen-cosmetics.se 
STOCKHOLM 0732-17 64 79
GÖTEBORG 0737-04 64 37

www.mettecosmetics.se
www.janssen-cosmetics.se
www.mettecosmetics.se
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FRED HAMELTEN NORWAY 
EFTERLÄNGTAD LANSERING!
Exklusiv serie med fina färger som har extra lång håll-
barhet och ger fylliga fransar och bryn. Säljs exklusivt 
till professionella terapeuter – ej för hemmabruk. 
Startpaket från 1 488 kr exkl moms . 

Kontakta oss för mer information, 
Ellancé 08-54568851 
info@ellance.se
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Amelie Soie Étoile Collection 
lanseras i september
Kommer i  Färgerna 
Supernova - Stardust - Midnight Sky 
Amelie Soie Mini Silk 95 kr 
Amelie Soie Silk Bow 125 kr
Amelie Soie Silk Hairband 295 kr

www.ameliesoie.se

GUINOT – Serum Lift Summum
Med stigande ålder och trötthet försämras hudens 
elasticitet och vitalitet. De stödjande fibrerna i huden 
försämras i kvalitet och kvantitet vilket gör huden tunna-
re och mindre tät. Serum Lift Summum skapat av Guinot 
Laboratories är ett intensivbehandlande serum som 
verkar på flera nivåer. Cellmetabolismen aktiveras vilket 
ger ny vitalitet och fräschör. För att förbättra spänst, 
elasticitet och hudens densitet innehåller detta serum 
ett algextrakt och havtorn som aktiverar syntesen av 
elastiska fibrer och samtidigt skyddar dessa mot för 
tidig nedbrytning. För optimalt resultat rekommenderas 
Serum Lift Summum i kombination med specialbehand-
lingen Lift Summum och Creme Lift Summum. 
Guinot får endast säljas på salonger och SPAn hos 
utbildade hudterapeuter.  

Beauty International Wellness AB  
tel: 08-718 31 10 
info@beautyinternational.se                                                                                
www.guinot.se  

GOODNIGHT LIP MASK
Goodnight LIP MASK från JANSSEN COSMETICS innehåller vär-
defulla, växtbaserade lipider som smälter och bildar en silkes-
len skyddande hinna när den appliceras på läpparna. 
Goodnight LIP MASK ger läpparna näring under natten, när 
hudens förnyelseprocess arbetar som mest och kollagenupp-
byggnad och reparationsmekanismer är i full gång. Sheasmör, 
solrosvax och kandelillavax mjukgör den känsliga huden på 
läpparna och skyddar den mot fuktförlust. Bomullsfröolja och 
linfröolja förser huden med essentiella fettsyror och vitaminer. 
Berikad med parakrasseextrakt och hyaluronsyra, slätar mas-
ken även ut huden i angränsande övre läppområdet.
Resultatet: torra, sköra läppar får en oemotståndlig, silkeslen 
mjukhet över natten. Läpparna återfuktas och får en fylligare 
effekt. Masken slätar ut fina linjer och rynkor runt läpparna.
Vi älskar vår Goodnight LIP MASK!

www.janssen-cosmetics.se 
STOCKHOLM 0732-17 64 79
GÖTEBORG 0737-04 64 37

AMELIE SOIE 
Nyhet  Julklappskit 
Amelie Soie Silk Pillow & Sleep Mask i färgen 

Midnight Sky.  

www.ameliesoie.se

www.ameliesoie.se
info@ellance.se
www.ameliesoie.se
www.guinot.se
www.janssen-cosmetics.se
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MARY COHR 
Hydrosmose ”Contour Yeux"  
Hydrosmose ”Contour Yeux” - är en ögoncreme skapad för 
tidiga tecken på trötthet och fuktighetsbrist. Omedelbart vid 
applicering aktiveras Filler Hydrospheres som i kontakt med 
huden ökar i volym vilket ger en fyllande, plumpande effekt. 
Torrhetslinjer reduceras och huden blir jämnare. Djupare verkar 
Hydrosmose®komplex för att ge långsiktig fukttillförsel på 
cellnivå. Dermochlorella stimulerar microcirkulationen för att 
mildra och dämpa mörka ringar. Ett korrigernade pigment 
reflekterar ljuset vilket gör mörka skuggor mindre framträdande. 
Resultet är att ögonområdet får ett utvilat, revitaliserat och 
fräscht utseende. Huden är återfuktad, torrhetslinjer har mild-
rats och mörka ringar är mindre framträdande.
Mary Cohr får endast säljas på salonger och SPAn hos 
utbildade hudterapeuter.  

Beauty International Wellness AB, 
tel: 08-718 31 10
info@beautyinternational.se
www.marycohr.com   

MASTERS COLORS – ”Shades of Fall”
Höstens limiterade kollektion från Masters Colors ’Shades of Fall’ har skapats med inspiration av höstens fantas-
tiska färger. Vackra nyanser av orange, rött och guld förkroppsligar denna eleganta kollektion som är perfekt för 
årstiden.
Kindbenen får några svep med Blush Pearls som ger både ger färg och glow för hälsosam fräschör. Luminizer Eye 
Shadow är ögonskuggor som kommer i två nyanser. Den pudriga och silkiga formulan gör den lättapplicerad 
med ett mycket hållbart resultat helt utan kakighet. Avslutningsvis appliceras något av de 2 läppstiften/pennorna 
’All Lip Shine’. De ger en omedelbar mjukhet och komfort tack vare den silkiga balm-texturen. Resultatet blir 
vackra glossiga läppar med en sofistikerad finish.
Masters Colors är en hudvårdande makeupserie 
som endast säljs hos hudterapeuter.

Beauty International Wellness AB, 
tel: 08-718 31 10
info@beautyinternational.se
www.masterscolors.com                                                                  

JANSSEN COSMETICS 
har skapat en hudvårdsserie för den som lider av extremt känslig hy
SENSITIVE SKIN från JANSSEN COSMETICS är ett innovativt hudvårdssystem med kraftfulla aktiva ingredienser 
speciellt utvecklade för de specifika behoven hos känslig hud. Denna serie balanserar alla typer av känslig hud, 
minskar rodnad, svullnad och klåda samt stärker hudens barriärfunktion och förmåga att binda fukt. Genom det 
riktade urvalet av ingredienser är SENSITIVE SKIN också lämplig för vård av extremt känslig hud samt hud med 
couperose, rosacea och neurodermatit. Den kan också användas för hudvård under cytostatiskbehandling. 
SENSITIVE SKIN serien innehåller INGA syntetiska färgämnen, animaliska ingredienser, 
konserveringsmedel, mikrokristallvax, doftallergener, vaselin, alkohol, parabener, 
paraffiner, silikonoljor och PEG. 
Den renaste hudvården för den mest känsliga huden!
•    SOFT CLEANSING MOUSSE
•    SOFT SOOTHING TONIC
•    NEURO SKIN BALM
•    INTENSE CALMING CREAM
•    INTENSE CALMING SERUM
•    DAILY COUPEROUSE SERUM
•    DAILY SOOTHING MASK
•    COMFORT EYE CARE

www.janssen-cosmetics.se 
STOCKHOLM 0732-17 64 79
GÖTEBORG 0737-04 64 37
 

Efter den framgångsrika svenska lanseringen av 
Drk - Dermal Health Care tidigare i år - 
Vi kan nu äntligen presentera 
den första behandlingen i märket!
Novel Skin Resurfacing Program lyfter ”skin resurfacing” till en ny nivå 
genom att introducera en effektiv ”Skin Resurfacing”- behandling 
utan några syntetiska syror. 
En avancerad ”Skin Resurfacing”- behandling arbetar utifrån huden och in 
och inifrån och ut genom att kombinera en ny naturlig källa av AHA-syror 
med postbiotika. 
Detta ger en maximal föryngring av huden inifrån och ut och skyddar den 
på så vis mot inflammation, samtidigt som alla tecken på en stressad 
hud reduceras.

www.mettecosmetics.se

www.marycohr.com
www.mettecosmetics.se
www.janssen-cosmetics.se
www.masterscolors.com
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Det föll sig ganska naturligt att Jessica skulle 
arbeta inom skönhetsbranschen. När hon var sju 
år började hennes pappa arbeta som säljare för 
ett kosmetikaföretag, och tio år senare köpte för-
äldrarna sitt första parfymeri. Det slutade med 5 
stycken i kedjan Parelle.

Berätta lite om din bakgrund:
-  Efter gymnasiet, där jag gick vårdlinjen, flyt-
tade jag till Karlshamn och började arbeta i ett 
av föräldrarnas parfymeri. Där bodde jag i ett år 
och flyttade sedan tillbaka till Skåne när föräld-
rarna tog över ett parfymeri i Kristianstad. Under 

cirka ett års tid skötte jag den butiken. Men när 
jag sedan påbörjade utbildningen till hudterapeut 
i Landskrona, arbetade jag endast där på helger. 
Planen var då att starta salong i parfymeriet, men 
i slutet av utbildningen kändes inte det helt rätt. 
Utan sökte anställning hos en hudvårdsleverantör. 
Jag fick arbete hos Guerlain som frilands demon-
stratris under våren 2000 och var ute i parfymeri 
för hudvårdskonsultationer och makeup. Under 
sommaren åkte jag till London och utbildade mig 
till makeupartist på Glauca Rossi School of make-
up. Det var en intensiv kurs på 8 veckor. Hösten 
därpå fick jag fast anställning på Guerlain och 

Text: Johanna Stridsberg  Fotograf Hanna Stockzell och Dick Örnå

fortsatte som demonstratris. Efter ett år beslutade 
de sig för att introducera märkets behandlingskon-
cept och jag blev då ansvarig för utbildningsbiten 
till hudterapeuter. I och med detta fick jag åka 
iväg på en fyra veckors utbildning i Paris. På detta 
företaget var jag kvar i 3 år, då de sedan beslutade 
sig för att lägga ut märket på agentur. Under mitt 
sista halvår startade jag en hudvårdssalong i mitt 
dåvarande hus i Höör som jag drev på fredagar och 
lördagar.

-  2003 fick jag anställning på Kraft Cosmetics 
där jag var kvar i 5 år. Jag började som säljare och 
utbildare för Bioline och de sista två åren arbe-
tade jag även som produkt- och marknadschef för 
Comfort Zone.

När blev drömmen om en salong verklighet?
-  Med handen på hjärtat så har jag inte haft någon 
dröm om att öppna en hudvårdssalong. Utan jag 
var i ett skede i livet är jag behövde en stor föränd-
ring och en dröm om någon form av egen verk-
samhet fanns såklart.  Tanken var inte från början 

att det bara skulle vara just hudvård och makeup, 
men det är ju det jag kan.  Men jag, som så många 
andra kvinnor, tycker det är roligt med kläder, 
inredning, smycken, blommor etc. och hade varit 
i en butik i Köpenhamn året innan som hade just 
detta konceptet som jag fastnade för. Det låter 
kanske lite rörigt, men jag hade en annan tanke 
också med det hela. Tanken var att det skulle locka 
till merförsäljning och spontanköp. Till exempel 
att man kommer in för att du söker en tröja, men 
kommer även ut med ett läppstift. 

-  2008 öppnade jag Vackra i Ystad. Lokalen var på 
150 kvm och bestod av två plan med olika rum. 
Första rummet var som ett parfymeri med hud-
vård, makeup, dofter och smycken. Inre rummet 
var kläder, inredning och blommor. En trappa ner 
fanns ett väntrum och två behandlingsrum.

Hur utvecklades salongen och konceptet?
-  Under åren ändrades och formades verksamhe-
ten mycket. Jag försökte hela tiden att prova nya 
idéer, och det har varit kämpigt många gånger. 

SERIE / Medlemssalongen 



På ett centralt superläge mitt i skånska Wallanderstaden, Ystad, ligger en av salong Vackra´s loka-
ler. Den andra lokalen finns hemma i ljuvliga Abbekås, oasen på Söderslätt inbäddad mellan Malmö 
och Österlen med sydkusten och Östersjön vid sina fötter. Jessica Andersson, som driver Vackra, 

delar här med sig av sin 20 åriga resa som hudterapeut, med både upp och nergångar. 

”Ett företag som inte är under utveckling är under avveckling”

SERIE / Medlemssalongen 

Medlemssalongen 

Vackra
20 år som hudterapeut, 

och stor vändning i företagandet
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Vill du också att hudterapeuten ska göra ett 
reportage om din salong kontakta vår redaktör 

på red@shr.nu.

SERIE / Medlemssalongen 

De sista åren i denna lokalen hade vi utökat med 
ett till behandlingsrum och ändrat mycket i sor-
timentet. Blommor, inredning och dofter togs då 
helt bort. Som mest hade jag fyra anställda, två 
hudterapeuter och två säljare som skötte butik och 
ansvarade även för klädinköp. Dessutom hade jag 
en massör som hyrde ett rum. Målet och drömmen 
var att och flytta till en större lokal och utveckla 
med fler typer av behandlingar.

-  Men sen kom två säsonger som slog väldigt hårt 
mot klädbranschen. Hösten 2016 var väldigt varm, 
och våren 2017 var mycket kall…. vilket gjorde 
att det tog hårt på företaget. I samma veva så hade 
e-handeln ökat markant och klädbranschen blev 
svårare och svårare. Jag kände att det behövde 
bli en förändring, samt att jag inte längre ville ha 
personalansvar. Efter mycket övervägande på olika 
håll så slutade det med att jag gjorde om verksam-
heten till en renodlad hudvårdssalong. Jag byggde 
ett till behandlingsrum och hyrde ut rum istället 
för att ha anställda. Men kontraktet på lokalen 
var på väg att gå ut, och nya beslut behövdes tas. 
Antingen var det att flytta, eller vara kvar 3 år till. 
Jag började även fundera på att flytta hem verk-
samheten, men hade svårt att bestämma mig. Men 
till slut hittade jag en mindre lokal i Ystad, även 
den med centralt läge. Däremot fanns det bara 
plats till ett behandlingsrum i den lokalen, så nu 
delar jag den lokalen med en massör - och öppnade 
även en salong hemma i Abbekås. Så jag behövde 
aldrig välja. 

Berätta lite om nuläget?
-  Numera arbetar jag ensam, vilket kan kännas 
tomt ibland, när man varit van vid att jobba med 
många. Och det var en stor sorg över att en grund-
tanke och dröm, inte blev som man tänkt. Men jag 
känner ändå glädje över att jag har företaget kvar, 
och att jag har mer tid för min familj.

Vilka behandlingar utför du mest?
Jag skulle säga att både klassisk ansiktsbehandling 
och avancerad hudvård är de mest populära. Tätt 
följt av makeup, färgning av fransar och bryn och 
vaxning. 

Vilka märken och produkter jobbar du med och 
varför just dessa?
-  Tebiskin ,Synchroline rosacure och acnecare 
(CE-klassat), SkinBetter Science, som är aktiva 
produkter och otroliga ”problemlösare”. I Ystad 
har jag även Decléor för klassiska behandlingar 
som ger en lyxig känsla med deras fantastiska 
dofter. Som makeupmärke har jag i Ystad bareMi-
nerals och i Abbekås har jag Mii. För mig är det 
viktigt med hudvänlig makeup.

Deltar du på några fortbildningar? 
-  Ja, men inte så ofta som jag hade önskat, men 
jag försöker hänga med i trender och nyheter. 
Känner att det finns så otroligt mycket att fördjupa 
sig i och det händer så mycket nytt att man aldrig 
känner sig fullärd. 

-  Planen är att gå mästarutbildningen till hösten.

Hur har du och ditt företag utvecklats om 5 år?
Just nu kan jag inte svara på det. Jag försöker landa 
i mitt nya koncept. Men jag har ständigt en speci-
ell mening i bakhuvudet som jag fick höra på en 
utbildning för säkert 10 år sedan… ”Ett företag 
som inte är under utveckling är under avveckling”
Personligen tycker jag det är super kul med affärs-
utveckling och projektarbete och hade kunnat 
tänka mig jobba halvtid med något liknande,
 kanske som anställd eller konsult. Jag tycker det 
är roligt med utmaningar och är alltid öppen för 
nya idéer.

SÄLJES 

Hornstull/Södermalm 

Väletablerad Exuviance salong
Väletablerad Exuviance salong vid 
Hornstull/Södermalm som har funnits i 13 år 
med bra omsättning.

42 kvm med 2 st behandlingsrum med butik.
Endast mail-kontakt där du berättar om dig själv 
då jag kontaktar dig för vidare information.
misskniss@icloud.com

SÄLJES 

Östersund/Frösön  

Etablerad hudvårdssalong  
sedan 22 år

Två behandlingsrum, toalett och butiksdel med 
inredning. 67 kvm. med stora skyltfönster, 
hyra 5000 kr./mån.

Kontakt Lenas Parfymeri & Skönhetsvård 
Tel. 063-10 85 90

SÄLJES 

SÄLJES  

Epileringsapparat sterex blend & 

Behandlingssäng ionto comed

Epileringsapparat sterex blend med lite 
tillbehör som nålar. 
Inköpt ca 1 år sedan. 14.000:- 

Behandlingssäng ionto comed, höj/sänkbak 
oxh justerbar huvud-/fotdel. 
Inköpt för ca 2 år sedan. 18.000:-

Priset är diskuterbart. Vid intresse eller frågor 
mejla eller ring.
Felicia.moller@live.se 
0705610003
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Är ni flera som arbetar?
-  Vi är tre stycken som arbetar på Karisma. Det 
är jag, Petra Ström, som driver Karisma, och jag 
är hudterapeut sedan 2003. Sedan har jag två 
anställda på salongen. Det är Lena Rodin som är 
hudterapeut sedan 2012 och Louise Källgren som 
är hudterapeut sedan 2015. Alla tre innehar gesäll-
brev och jag och Lena har även mästarbrev i hud-
terapeutyrket. Sedan har Lena utöver det utbildat 
sig vidare till specialiserad hudterapeut. Vi har alla 
tre gått vår utbildning i Landskrona. Alla tre är 
drivande auktoriserade hudterapeuter som enga-
gerar sig i andra delar av vårt yrke samtidigt. Lena 
är till exempel engagerad i SHR och är ansvarig för 
region Skåne och är sekreterare i styrelsen. Louise 

har alltid arbetat inom hälsa, även innan sin hud-
terapeututbildning, och än idag är hon en väldigt 
populär spinninginstruktör i Helsingborg. Utöver 
att driva salongen är jag konsult och utbildare åt 
Mette Cosmetique.

Berätta om er bakgrund:
-  Karisma är en liten salong mitt i centrala 
Helsingborg. Salongen har funnits sedan 1992 
och startades då av en annan duktig hudterapeut, 
Louise Benediktsson.

Petra köpte den och tog över salongen 2008. 
-  Jag fick en möjlighet, och ett erbjudande jag 
inte kunde säga nej till. Efter att ha arbetat som 
hudterapeut på flera olika spa, på salong och hos 

Karisma är en liten och personlig salong belägen på Södra Storgatan i centrala Helsingborg. Karis-
ma har funnits sedan 1992 och är under ständig utveckling för att kunna erbjuda dig den senaste 
kunskapen inom hud -och skönhetsvård. Hos oss står kunden alltid i centrum och det viktigaste 

för oss är ditt välbefinnande.

”När man känner att man inte har tid, kan det vara rätt tid att koppla av”
Välkommen till Karisma, salongen mitt i city, som erbjuder dig behandlingar från topp till tå.

Text: Johanna Stridsberg  Foto: Smile for the Camera
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leverantör, fick jag ta över och driva salongen där 
jag hade min första praktik.

-  Karisma blev min bebis. Då föll allt på plats. När 
det sedan var dags för riktiga bebisar fångade jag 
upp mina anställda från skolan i Landskrona. Och 
vilken trio vi är idag!

Beskriv salongslokalen
-  Salongen består av två rum och en reception. Vi 
slåss om den platsen alla tre, och har väldigt gene-
rösa öppettider på grund av det.

Vilka behandlingar utför ni mest?
-  Vi utför de flesta behandlingar, men arbetar för 
det mesta med ansiktsbehandlingar. Vi brinner 
för hudvård och avancerade behandlingar, men 
kan tycka att det är lika roligt med en välbehövlig 
klassisk ansiktsbehandling med lång massage och 
massor av omhändertagande.

-  Vi har olika specialbehandlingar som vi erbjuder 
våra kunder, till exempel regndroppsmassage och 
pedikyr med zonterapeutiska inslag där Lena gör 
de flesta behandlingar. Louise gör mycket lashlift 
och brasiliansk vaxning. Petra gör mycket make-
up uppdrag som brud- och modellsminkningar. 
Vi tycker om att kunna erbjuda ett helhetskoncept 
hos oss, men samarbetar mycket med näringstera-

peuter, duktiga hudläkare och härliga kollegor som 
kompletterar oss.

Vilka varumärken har ni valt att jobba med?
-  Vi jobbar med Nimue som vårt största märke, 
men kort därefter kommer pHformula och även 
Kalahari. 

-  För oss är Nimue vår stjärna. Vi får fantastiskt 
jämna, fina hudar och ett hållbart resultat med 
Nimue. PH-formula är det märket som är fan-
tastiskt på avancerade behandlingar med snabbt 
resultat. Speciellt på rosacea och acne. Kalahari är 
för oss "a rising star" med rätt tänk. 

-  Art deco har funnits på salongen i alla år, 
och för något år sedan kompletterade vi med Mii 
cosmetics.

-  Vi har fantastiska sheetmasks från Bioerth och 
har nyligen tagit in Xlash. Brasiliansk vaxning 
utför vi med Lycons vax.

-  Vi vill kunna erbjuda alla kunder den bästa hud-
vården och tycker att vi fått till en bra blandning 
av märken. Vi har saknat en liten kundgrupp, och 
kommer därför att utöka vårt märkesstall med 
Esse under hösten.  

SERIE / Medlemssalongen 

Medlemssalongen 

Karisma
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Varför är ni med i SHR?
-  Vi är anslutna till SHR och tycker det är väldigt 
viktigt. Många är medvetna idag och väljer oss 
just för att vi har SHR flaggan hängande utanför 
salongen.

-  SHR har skapat ett utrymme för oss hudterapeu-
ter att utvecklas och vara stolta över vårt yrke. Vi 
är med på alla möten och många fortbildningar 
och ser det som ett privilegium att vara med och 
möta kollegor och kunna diskutera frågor i ett 
forum där folk kan vad dom pratar om. Vi är stolta 
auktoriserade hudterapeuter!

Hur ser konkurrensen ut för er?
-  Vi anser oss inte ha någon större konkurrens i 
vårt område. Vi gör vårt bästa, och vi vet att våra 
kunder väljer oss för att vi kan, för att vi engagerar 
oss och för att vi älskar vårt yrke. Största konkur-
rensen är allt oseriöst på sociala medier där våra 
slutkunder inte vet vem som sitter bakom skärmen 
och skriver svar på hudproblem eller annat yrkes-
relaterat.  

Hur har du och ditt företag utvecklats om 5 år?
Jag får ofta frågan: ”- Hur ska du bli större och 
utvecklas”.
-  Och på den frågan svarar jag att jag inte vill bli 
så mycket större eller anställa fler. Utan jag vill att 
vi ska utvecklas och växa i vårt yrke och jag vill att 
våra kunder ska känna trygghet.

-  Vi har länge drömt att grannen i fastigheten 
bredvid ska gå i pension så vi kan få lite större yta 
med varsitt behandlingsrum, och även en yta för 
oss som personal. Om 5 år hoppas jag den dröm-
men blivit sann. På dessa 5 år som kommer kan 
mycket hända, och vi välkomnar förändring. Det 
betyder utveckling.

Vad är dina tips för att lyckas som hudterapeut?
-  Till alla nya hudterapeuter eller till dig som vill 
lyckas skulle jag vilja ge dessa råden:

•  Våga tro på dig själv, lyssna och åter lyssna, 
ge - men var rädd om dig.

•  Våga sälja dig själv och dina produkter.

•  Träffa så mycket kollegor du kan, och lär av 
andra.

•  VAR NYFIKEN!

Forts. föreg. sida

augusti 2020 hudterapeuten  |  73  

SERIE / Medlemssalongen 

2020
 

SEPTEMBER

 10-11 CIDESCO årsmöte virtuellt

NOVEMBER

 #MakeUpSlam2020 pågår under november 

20  Prisutdelning SPA

27  SHR 65 år

27  Hudterapeutens dag
 

2021  

JANUARI

6-10  EuroSkills Graz, Tyskland

22  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm

23  Kurs certifikat nålepilation, Stockholm 

FEBRUARI
15  Kurs Hygien & Egenkontroll, Göteborg

22  Kurs Hygien & Egenkontroll, Stockholm 

MARS
20  SHR kongress och årsmöte, Malmö

APRIL
23  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm

24   Test certifikat nålepilation, Stockholm

SEPTEMBER
9-10  Hud & Kosmetik. Kistamässan, Stockholm

10  SM i Make Up, Kistamässan, Stockholm

OKTOBER
22  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm 

KALENDARIUM

NÄSTA 
NUMMER AV 

HUDTERAPEUTEN

NR 5 2020
KOMMER UT  

V 46

TEMA
GLOBAL

SKÖNHET

DEADLINE  
MATERIAL

V 36

Vill du också att hudterapeuten ska göra ett 
reportage om din salong kontakta vår redaktör 

på red@shr.nu.
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Rapport från Euroskills

J
ust nu tränar vi nästan enbart via digi-
tala medel pga Covid-19. Emmie fil-
mar all sin träning och på så sätt kan 
jag följa Emmies utveckling, och vi 
tillsammans kan diskutera, hitta lös-
ningar och göra eventuella ändringar. 

I maj månad var det landslagsträff, ingen fysisk 
träff som vi är vana vid, utan en virtuell träff via 
Zoom. Med på det tre dagar långa mötet var alla 
tävlande, experter, lagledare, media team och 
tekniska delegat. Det gick fantastiskt bra, häftigt 
att tekniken fungerar. Jag tycker det är riktigt bra 

utav Worldskills Sweden att inte ställa in lands-
lagträffarna, utan hitta alternativa lösningar. Det 
är viktigt att våra tävlande i Yrkeslandslaget kän-
ner att vi finns där för dem, och förbereda dem 
inför den kommande tävling, men även viktigt 
för oss experter som kan dela med oss utav kun-
skap och erfarenheter.

Nu håller vi tummarna för att inte covid-19 
ska sätta stopp för Emmie att nå sitt mål i 
Euroskills 2021. 

Vi är väldigt glada över att äntligen fått besked om att EM i Graz blir av! 
Dock lite senare än planerat, nytt datum för Euroskills i Graz blir 6-10 januari 2021, 

och vi är extremt glada för det! Äntligen!

RAPPORT FRÅN EUROSKILLS

EMMIE TRÄNAR FÖR FULLT 
INFÖR EMINFORMATION 

FRÅN SHR

GULD SPONSOR
Skin Concept med Dermalogica
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G
rundkravet på svensk märkning 
och bruksanvisning kvarstår. 
De tillfälliga föreskrifterna möj-
liggör att märkning och bruks-
anvisning för medicintekniska 
produkter som släpps ut på den 

svenska marknaden får vara avfattade på eng-
elska, norska eller danska under pandemin om 
vissa förutsättningar är uppfyllda.

Möjligheten till avsteg från språkkravet gäller 
under följande förutsättningar:

•   produkten är avsedd för användning inom 
vård och omsorg, och

•   produkten uppfyller kraven för CE-märkning 
av medicintekniska produkter, och

•   det är säkerställt att produkten kan användas 
säkert av personal inom vård och omsorg trots 
att produktens märkning och bruksanvisning 
inte är på svenska, samt 

o   produkten ska användas för att ställa diag-
nos på patienter som misstänks ha eller har haft 
sjukdomen covid-19, eller

o   produkten ska användas vid vård och 
behandling av patienter med sjukdomen covid-
19, eller

o   det har uppkommit eller det finns en risk 
för en bristsituation på den svenska marknaden 
avseende aktuell produkt med anledning av pan-
demin av sjukdomen covid-19.

Mer information:
Läkemedelsverkets föreskrifter om tillfälliga 
bestämmelser på området för medicintekniska 
produkter med anledning av sjukdomen 
covid-19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/
tillfalliga-foreskrifter-gallande-sprakkrav-for-
medicintekniska-produkter

  TILLFÄLLIGA FÖRESKRIFTER 
GÄLLANDE SPRÅKKRAV FÖR 

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 
Med anledning av covid-19 och den eventuella bristsituation som kan uppstå 
av medicintekniska produkter har Läkemedelsverket beslutat om föreskrifter 

(HSLF-FS 2020:29) om tillfälliga bestämmelser gällande språkkrav för 
medicintekniska produkter.

Föreskrifterna reglerar krav på språk som ska användas i märkning och bruks-
anvisning för medicintekniska produkter och gäller till och med 

den 31 december 2020.

Text: Annica Joensuu

D
et är som att världen är på 
”paus” på något märkligt sätt. 
Jag vet att många kämpar 
med sina verksamheter och 
jag hoppas innerligt att ni alla 
klarar av denna utmanande 
tid! När detta nummer av 

Hudterapeuten kommer ut så hoppas jag att allt 
tagit en vändning.

Denna situation vi varit i har gjort att vi i 
Utbildningsutskottet fått skjuta på vårt fysiska 
möte vi skulle haft i maj. Detta har vi skjutit upp 
till hösten. Under tiden har vi haft och kommer 
att ha telefonmöten löpande där vi pratar ihop 
oss om punkter vi får från styrelsen.

I övrigt har vi jobbat på med att granska vårens 
sista ”kull” som tar mästarbrev. Där vi är med 
och granskar fallbeskrivningarna för bransch-

delen.

Filen för Mästarbrev är ett av de arbeten vi har 
på vår agenda. Denna ska uppdateras med mer 
ingående information om hur omfattande fallbe-
skrivningen behöver vara samt förtydligande om 
dess innehåll. Då det blir fler som väljer att bli 
Mästare så har vi på vägen både märkt och fått 
feedback på att den behöver förtydligas på vissa 
punkter för att ge en klar bild på vad man behö-
ver få med i arbetet samt hur djupgående den 
behöver vara.

En riktigt fin höst önskar vi Er!
Bästa hälsningar
UU genom Alexandra Jastré

Rapport från 

Utbildningsutskottet

                                          SHR´s medlemmar:

Rapport från Utbildningsutskottet  

Bästa kollegor.
I skrivandes stund har sommaren precis börjat. Denna tid, som i normala fall ger en känsla 
av frihet med ljusare dagar som känns längre och en nalkandes semester, är av en helt 

annan karaktär i
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Behandlingsskadeförsäkring - medlemskrav
SHRs behandlingsskadeförsäkring gäl-
ler endast för medlemmar, egna företa-
gare och anställda som är medlemmar. 
Behandlingsskadeförsäkringen gäller för avan-
cerade behandlingar förutsatt att man uppgett 
vilka avancerade behandlingar man arbetar 
med. Vi vill även upplysa om att vissa behand-
lingar är undantagna från försäkringen samt att 
vissa behandlingar kräver ytterligare kompetens 
och tilläggsförsäkring. För mer information om 
vilka behandlingar som omfattas besök www.
arctic.se/shr. Kom ihåg att SHR har som med-
lemskrav att du måste ha en behandlingsskade-
försäkring som skyddar dig och dina kunder om 
någon skulle bli skadad i en behandling!

Utökad behandlingsskadeförsäkring 
– för servicemedlem och leverantörer
I de fall servicemedlemmar eller leverantörer 
utför behandlingar t.ex. vid utbildning och 
demonstrationer måste en utökad behandlings-

skadeförsäkring tecknas.  Det är ett obliga-
toriskt krav från SHR att inneha detta skydd. 
Servicemedlem och leverantörer ska vid för-
säljning, uthyrning, leasing eller liknande ge 
noggrann och fullständig utbildning på aktuell 
utrustning och/eller produkter, där så fordras 
för dess optimala och fullt säkra användning.

Företagsförsäkring/praktikförsäkring
Som egen företagare är man extra sårbar om 
man råkar ut för en skada som går ut över 
verksamheten. Man kan drabbas av ett ofrivil-
ligt avbrott, ett inbrott, bli skadeståndsskyldig, 
hamna i tvist eller så kan en av dina kunder 
få en personskada som uppkommit genom ett 
olycksfall i din lokal. Oavsett typ av skada kan 
det bli kostsamt för ditt företag. 

Som medlem i SHR har du förmånen att teckna 
en företagsförsäkring/praktikförsäkring som är 
direkt anpassad för dig som är hudterapeut och 
driver ett företag.  Försäkringen är en bransch-
specifik försäkring, som innehåller tio olika 

SHR:s  
medlemsförsäkringar

Som medlem i SHR kan du teckna förmånliga försäkringar, såsom behand-
lingsskadeförsäkring, företagsförsäkring/praktikförsäkring, sjukavbrottsförsäk-
ring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt diagnosförsäkring. Du kan 
även nu teckna privata försäkringar så som fordonsförsäkring, hemförsäkring 
och gravidförsäkring. För mer information om de privata försäkringarna besök 

www.modernaforsakringar.se/shr.

försäkringar, med just det som du har behov av i 
din verksamhet.  Följande moment ingår:

•   Egendomsförsäkring (varor, maskiner,
 inventarier mm)
  •  Allrisk
  •  Brand
  •  Inbrottsskador
  •  Vattenskador

•   Glasförsäkring
•   Avbrottsförsäkring
•   Överfalls- och krisförsäkring
•   Kundolycksfall
•   Ansvar
•   Rättsskydd
•   Maskinförsäkring
•   Verktygsförsäkring
•   Tjänstereseförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring
Som medlem i SHR kan du även teckna en för-
månlig sjukavbrottsförsäkring som skyddar dig 
om du blir sjukskriven. En långvarig sjukskriv-
ning kan få allvarliga konsekvenser för din verk-
samhet.  

Dina intäkter minskar drastiskt, samtidigt som 
dina fasta kostnader, såsom hyra, värme och 
fasta elkostnader kvarstår. Försäkringen hjälper 
dig att klara av dina fasta kostnader.

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringen kan du teckna för dig 
och/eller dina anställda. Den har två huvud-
syften:
•  Dels så hjälper den dig att snabbare få spe-
cialistsjukvård så att du snabbare ska kunna 
komma tillbaka till jobbet. Istället för den all-
männa vårdgarantin i Sverige som är 90 dagar, 
är du garanterad att komma till en specialist-
läkare inom 3 arbetsdagar efter att du fått en 
remiss utskriven av en allmänläkare. Om du 
sedan behöver vidare behandling t.ex. en opera-
tion, är den allmänna vårdgarantin ytterligare 3 
månader, dvs. det kan ta ända upp till 6 måna-
der innan du får en operationstid, men med 
hjälp av försäkringen förkortar du ned den tiden 
till 21 arbetsdagar.

•  Dels så hjälper den dig att täcka de kostnader 
som du har i samband med att du söker vård, 
t.ex. läkarvård, övernattning på sjukhus, resor 

till och från sjukhus, rehabiliterings- och hjälp-
medelskostnader.

Sjukvårdsförsäkringen finns i två olika utföran-
den, Bas och Plus. 
Kontakta oss så berättar vi mer vad som skiljer 
dem åt. 

Olycksfallsförsäkring
En olycka kan ske när som helst på dygnet och 
att stå utan ett skydd kan bli dyrt. Vi har därför 
tagit fram en olycksfallsförsäkring som gäller 
både under arbetstid och fritid. Med olycksfalls-
försäkringen kan du utan självrisk, få ersätt-
ning för de kostnader som uppstår i samband 
med olycksfallet.  Du har även möjlighet att få 
ersättning för eventuella bestående men du fått 
på grund av olycksfallet. Även olycksfallsförsäk-
ringen kan du teckna för dina anställda.

Diagnosförsäkring
En allvarlig diagnos förändrar livet, inte bara för 
dig utan också för dina närmaste. 
I en sådan situation kan det vara skönt med ett 
ekonomiskt andrum och stöd. 

Försäkringen ger dig extra trygghet i form av ett 
engångsbelopp om du (den försäkrade) drabbas 
av någon av de 20 diagnoser som fastställs i vill-
koren. Exempelvis cancer, stroke, hjärtinfarkt, 
kvarstående men av TBE eller hjärnhinnein-
flammation.

Låt oss hjälpa dig
Vi på Arctic kan även erbjuda försäkringar som 
gäller för dig privat, så som fordonsförsäkring, 
hemförsäkring, djurförsäkring eller barn- gra-
vidförsäkring. Låter det intressant? 
Kontakta oss. 

Vi som jobbar på Arctic med SHRs gruppför-
säkringar heter Linda, Alexandra, Madelene och 
Barfin. 
Du når oss på telefonnummer 08-746 05 60 
(knappval 2) eller via e-post: foretag@arctic.se. 
Besök även vår hemsida www.arctic.se/shr

Vi hjälper dig att se till så att du 
har rätt försäkring! 

SHR:s medlemmar: 
Info från Arctic 

SHR:s medlemmar: 
Info från Arctic 
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Försäkringar / Vad händer om du blir sjuk

N
är man är medlem i SHR får man 
teckna försäkringar som gäller för 
dig personligen. Dessa försäkring-
ar hjälper dig om du exempelvis 
blir sjukskriven, vill få vård snab-
bare, råkar illa ut i en olycka eller 

om du skulle drabbas av en allvarlig diagnos.

Nedan presenterar vi de försäkringar som kan 
hjälpa dig vid sjukskrivning, sjukdom eller 
olycka.

Sjukavbrottsförsäkring
En försäkring som lämnar ersättning för 
dina fasta kostnader upp till 20 000 kr 
per månad i det fall du blir sjukskriven. 
Sjukavbrottsförsäkringen gör så att din verk-
samhet inte påverkas lika mycket eftersom du 
har möjlighet att betala dina fasta kostnader 
under den tiden du är sjukskriven. Ansvarstiden 
är 12 månader, vilket innebär att ersättning 
utgår i maximalt 11 månader. Karenstiden är 
alltid 30 dygn, dvs. för de första 30 dygnen utgår 
ingen ersättning.

Sjukvårdsförsäkring
Snabb tillgång till rådgivning och specialist-
sjukvård. Försäkringen hjälper dig att förebygga 
framtida hälsoproblem och minskar din sjuk-
frånvaro. I Sverige har vi en vårdgaranti på 
90 dagar, tyvärr något som idag inte kan säker-
ställas. Genom sjukvårdsförsäkringen är du 
garanterad vård inom 3 arbetsdagar, förutsatt 
att du har fått en remiss från exempelvis din 
vårdcentral. 

Olycksfallsförsäkring
En olycka kan närsomhelst under dygnet inträf-
fa och drabba dig. 
SHRs olycksfallsförsäkring gäller därför dyg-
net runt och ersätter dig för kostnaderna som 
uppstår i samband med olycksfallet.  Du betalar 
ingen självrisk. 

Diagnosförsäkring
Denna försäkring kan inte göra dig frisk eller 
ge dig snabbare vård men den kan ge dig ett 
ekonomiskt andrum och stöd. Försäkringen 
lämnar nämligen ersättning i form av ett fast 
ersättningsbelopp om du skulle drabbas av 
någon av de 20 diagnoser som fastställts i vill-
koren. Exempel på diagnoser är cancer, stroke, 
hjärtinfarkt, kvarstående men av TBE, MS eller 
Parkinsons sjukdom. 

Låt oss på Arctic hjälp dig - 
för teckningsregler, frågor eller för att teckna 
försäkring kontakta oss på Arctic,
tel.  08 746 05 60. 44.
Ytterligare information kan även hämtas på 
www.arctic.se/shr 

VAD HÄNDER OM 
DU BLIR SJUK?

Som egen företagare är man sällan sjuk, men om man blir så pass sjuk 

att man inte kan arbeta som man önskar är det skönt att ha rätt 

försäkringsskydd som hjälper dig.

Socialstyrelsen/ Vägledning

YRKESMÄSSIG HYGIENISK 
VERKSAMHET  

VÄGLEDNING 
I FORM AV FRÅGOR OCH SVAR

1. Kan krav ställas på verksamhetsutövaren att 
denne har genomgått hygienutbildning?
Enligt miljöbalken ska den som avser att bedriva 
en verksamhet skaffa sig den kunskap som 
behövs för att skydda människors hälsa och mil-
jön mot skada eller olägenhet. Inom yrkesmässig 
hygienisk verksamhet är det viktigt att verksam-
hetsutövaren är medveten om vilken hygiennivå 
som verksamheten behöver ha för att undvika 
smittor och andra infektioner. Därför kan det 
vara lämpligt att verksamhetsutövaren har 
genomgått en utbildning i hygienfrågor eller för-
värvat kompetensen på annat sätt. Miljöbalken 
ställer dock inga krav på hur denna kun-skap 
inhämtas.

2. Bör speciella arbetskläder användas vid 
yrkesmässig hygienisk behandling?
Speciella arbetskläder bör användas. Dessa bör 
förvaras på arbetsplatsen och åt-skilda från pri-
vata kläder enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verk-
samhet. Skälet är att smittämnen kan överföras 
via kläder. Ett kortärmat plagg kan vara lämpligt 
som arbetsplagg eftersom långärmade plagg 
förhindrar möjligheten till korrekt handhygien 
samt medför risk för att förorenas i samband 
med behandling.

3. Bör tvättställ finnas i lokalen?
I lokalen bör det finnas lämpligt placerade tvätt-
ställ för handtvätt som bör ha rin-nande varmt 

och kallt vatten och vara utrustade med flytande 
tvål, engångshand-dukar och desinfektionsme-
del enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 
2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet. I 
detta sammanhang avses inte tvättställ i toalett-
utrymmen. Är handfatet placerat i behandlings-
rummet underlät-tas möjligheten till att hålla en 
god handhygien. Därtill förebyggs smittriskmo-
mentet med att ta i dörrhandtag med rena hän-
der vid öppning/stängning av dör-rar.

4. Hur ofta behöver den som utför ett ingrepp 
tvätta och sprita händerna?
För att minska risken för smitta är det viktigt att 
händerna tvättas om de är eller kan misstänkas 
vara smutsiga samt att de också desinfekteras 
vid behandlingar som innebär penetrering av 
hud eller slemhinna.

5. Vilka instrument behöver vara sterila vid 
piercing och tatuering för att förhindra 
smittspridning?
Det är viktigt att instrument som används för 
att penetrera hud eller slemhinna är sterilise-
rade. Det gäller till exempel tatuerings- och pier-
cingnålar samt skalpel-ler. I vissa fall är det även 
viktigt att instrument som inte direkt penetrerar 
huden också steriliseras pga. kontamineringsrisk 
som t.ex. tuber inom tatueringsverk-samhet. När 
instrumenten steriliseras blir de fria från smitt-
ämnen. 

Se över ditt 
personliga 

försäkrings-
skydd

❤
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6. Hur kontrolleras att inköpta nålar är sterila?
Om det inte står på produktens ytter- eller 
innerförpackning är det viktigt att verksamhets-
utövaren efterfrågar skriftlig information från 
tillverkaren eller för-säljaren som visar att den 
inköpta ”batchen” av produkten är steril samt 
dess hållbarhetstid.

7. Ska tatueringsfärger vara sterila?
För att uppfylla kraven på sterilitet krävs att de 
levereras i en behållare som bibe-håller tatue-
ringsfärgens sterilitet fram till dess användande, 
enligt 2 § g Läkeme-delsverkets föreskrifter 
(LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. Även om 
en öpp-nad behållare med tatueringsfärg inte 
behåller sin sterilitet efter att förpackningen har 
brutits, är det naturligtvis viktigt att den färg 
som injiceras i kundens hud är så ren som möj-
ligt för att förebygga infektioner.

8. Behöver koppar för tatueringsfärger
 vara sterila?
Då färgen ska vara så ren som möjligt för att 
förebygga infektioner vid injicering i hud är det 
lämpligt att också färgkopparna är steriliserade. 
Genom att använda steriliserade koppar i ledet 
mellan färgbehållare och injicering kan risken 
för in-fektioner minskas.

9. Vad är ett ultraljudsbad?
Ultraljudsbad används för mekanisk rengö-
ring och innebär att instrument och redskap 
blir mekaniskt rengjorda med hjälp av ultra-
ljud. Ultraljud fungerar inte desinfekterande. 
Ultraljud kan användas för att underlätta rengö-
ringen av rörfor-miga instrument eftersom dessa 
kan vara svåra att rengöra manuellt. För att 
sä-kerställa att ultraljudsbadet fungerar som det 
ska är det viktigt att följa tillverka-rens instruk-
tioner om vilka kontroller som behöver göras av 
apparaturen etc.

10. Behöver lokalen ha ett särskilt rum för 
rengöring, desinfektion och sterilisering av 
instrument?
I lokalen bör det finnas särskilda utrymmen 
med arbetsbänkar, rinnande varmt och kallt vat-
ten samt lämpliga anordningar för rengöring, 
desinfektion och steri-lisering av instrument och 
redskap, enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verk-
samhet. Detta är en förutsättning för att kunna 
hålla god hygien i lokalen och därmed minska 
risken för smittspridning. Det är därför lämpligt 
att ha ett särskilt rum, men för en liten verksam-
het kan det räcka med att ha ett väl avgränsat 
utrymme, till exempel bakom en avtorknings-
bar skärmvägg i behandlingsrummet.

11. Behöver piercing- och tatueringsverksam-
heter ha diskdesinfektor?
Nej, det är inget krav. Om verksamheten inte har 
en diskdesinfektor kan rengö-ring och desinfek-
tion av instrument och redskap istället åstad-
kommas genom att de först noggrant diskas med 
diskmedel och varmt vatten (mekanisk rengö-
ring) och därefter desinfekteras.

12. Vilka krav kan ställas på en verksamhet 
som använder en autoklav för sterilisering av 
instrument?
Det är viktigt att en autoklav är anpassad för 
den verksamhet som bedrivs och att kontroller 
kontinuerligt utförs för att säkerställa att auto-
klaven fungerar som den ska. Information om 
hur validering och kontroller genomförs för att 
säkerställa funktionen kan verksamhetsutövaren 
inhämta från tillverkaren eller från annan källa 
med erfarenhet av en sådan autoklav.

Vid sterilisering av rörformiga instrument 
exempelvis tuber behöver en vakuum-autoklav 
med upprepade vakuumcykler användas, en 

B-klassad autoklav. Detta för att säkerställa att 
instrumenten även blir steriliserade inuti.

Bruksanvisning med uppgifter om typ av auto-
klav och dokument som visar att validering 
och kontroller utförs är en del i verksamhetens 
egenkontroll. Det är verksamhetsutövaren som 
ska kunna visa att rätt typ av autoklav används 
vid sterilisering av verksamhetens instrument 
och redskap och att autoklaven funge-rar som 
den ska.

13. Kan en torrsterilisator användas vid piercing 
och tatuering?
Torrsterilisering/hetluftssterilisering kan använ-
das för sterilisering av icke rör-formiga instru-
ment. Det finns speciella förpackningsmaterial 
som klarar den höga temperaturen. Innan meto-
den används behöver kontroll göras om materi-
alet i instrumenten och redskapen tål den höga 
värmen.

14. Hur kontrolleras en torrsterilisator?
Information om validering och kontroller inkl. 
användning av indikatorstickor, sporprovtag-
ning etc. för den torrsterilisator som används i 
verksamheten får verksamhetsutövaren inhämta 
från tillverkaren eller annan källa med erfaren-
het av torrsterilisering med samma apparat.

15. Vilka krav finns det på städutrymme och 
utslagsvask för städvatten i lokalen?
I lokalen bör det finnas ett ändamålsenligt 
städutrymme som är försett med ut-slagsvask 
och rinnande varmt och kallt vatten enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) 
om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta för 
att minska risken för uppkomst av olägenhet för 
människors hälsa. Av samma skäl är det viktigt 
att fuktig utrustning som moppar och trasor kan 
hängas upp så att de tor-kar snabbt. Städmaterial 
som är fuktiga en längre tid gynnar bakterietill-

växten. Vidare är det lämpligt att det finns en 
frånluftsventilation i utrymmet så att smut-sig 
luft inte kommer ut i behandlingsrummet.

Utslagsvask med kallt och varmt vatten finns 
lämpligen i städutrymmet, men i undantagsfall 
kan utslagsvasken finnas i nära anslutning till 
städutrymmet under förutsättning att hygienen 
inte försämras med ökad smittrisk som följd.

16. Kan städvatten hällas ut i toalettstolen eller i 
diskbänkens diskho?
I undantagsfall kan toalettstolen användas men 
i så fall är det viktigt att det finns särskilda 
rutiner för städning av toaletten i samband med 
tömning av städvattnet. Däremot är det ange-
läget att städvattnet inte hälls ut i diskbänkens 
diskho/ut-slagsvask där instrument och redskap 
rengörs eftersom det kan resultera i en ökad risk 
för smittspridning.

17. Hur ska stickande och skärande avfall han-
teras, såsom nålar och skalpeller?
Det är viktigt att avfallet förpackas på ett sådant 
sätt att inte någon person kan skadas vid den 
fortsatta hanteringen av avfallet. Detta kan t.ex. 
lösas genom an-vändning av behållare som är 
säkra för genombrott av vassa föremål.
Det är lämpligt att verksamhetsutövaren kon-
taktar den förvaltning som ansvarar för renhåll-
ning inom kommunen för att få information om 
var denna typ av av-fall kan slängas. Olika kom-
muner har olika lösningar för avfallshantering.

18. Räknas kosmetisk tatuering och permanent 
makeup som tatuering, till exempel permanenta 
läpplinjer och eyeliner?
Ja, tatuering innebär att hudbarriären penetreras 
och det görs även vid kosmetisk tatuering och 
permanent makeup.



Forts. föreg. sida
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Aktuellt / Namn

19. När blir en hemmatatuerare yrkesmässig 
verksamhet?
Uttrycket yrkesmässigt finns inte beskrivet i 
förarbetena till miljöbalken. Nedan-stående 
punkter kan användas vid en bedömning om 
en verksamhet eller en åt-gärd är yrkesmässig. 
Bedömningen sker från fall till fall, så punk-
terna är endast en vägledning och inte uttöm-
mande.

Det är yrkesmässig verksamhet när den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd:
•   är näringsidkare
•   kallar sig företagare
•   uppenbarligen bedriver verksamhet 
     kommersiellt
•   utför tjänster åt någon annan
•   tar betalt
•   marknadsför verksamheten/åtgärden.

20. Vilka krav kan ställas på verksamheter som 
inte har en fast lokal?
Miljöbalken ställer samma krav på ambulerande 
verksamheter som på verksam-heter i fast lokal. 
Det innebär att verksamhetsutövare fortlöpande 
ska planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga verkningar som kan
befaras medföra olägenheter för människors 
hälsa eller påverka miljön. Detta regleras i 26 
kap 19 § miljöbalken. För anmälningspliktiga 
verksamheter finns ytterligare krav vilket fram-
går av förordningen om (1998:899) om verksam-
hets-utövares egenkontroll.

Normalt använder man inte sterilpåsar till en 
torrsterilisator utan använder in-strumenten 
direkt eller ser instrumenten enbart som mycket 
rena. Om det krävs att instrumenten ska vara 
sterila krävs specialgjorda sterilpåsar som klarar 
höga temperaturer. Normalt använder man inte 
sterilpåsar till en torrsterilisator utan använ-
der instrumenten direkt eller ser instrumen-
ten enbart som mycket rena. Om det krävs att 
instrumenten ska vara sterila krävs specialgjorda 
sterilpåsar som klarar höga temperaturer.

21. Hur hanteras blodavfall som uppkommer 
vid koppning (wet cupping)?
Blodavfall från koppning kan likställas med hus-
hållsavfall och kan spolas ut med avloppsvattnet 
såvida det inte finns en känd blodsmitta.

22. Behöver nagelfilar rengöras och 
i så fall hur?
När det gäller nagelfilar som är avsedda för 
f lergångsbruk är det lämpligt att till-verkarens 
anvisningar för rengöring/smittrening följs.
Instrument och redskap som kan komma i 
beröring med skadad hud, utan att dessa pene-
treras avsiktligt, bör mekaniskt rengöras och 
desinfekteras enligt Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk 
verk-samhet.

23. Vad finns det för krav på ventilation i en 
lokal där yrkesmässig hygienisk verksamhet 
bedrivs?
En lokal för yrkesmässig hygienisk verksam-
het bör ha en god luftkvalitet vilket framgår av 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) 
om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta 
förutsätter att det finns tillufts- och frånlufts-
don (ventiler) i tillräckligt antal och att dessa är 
placerade på ett sådant sätt att såväl ett tillskott 
av frisk uteluft (tilluft) som ett luftombyte möj-
liggörs i behandlings-rummet.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kom-
pletterande vägledning till myndig-hetens all-
männa råd (FoHMFS 2014:17) om ventilation. 
I den framgår att ett tilluftsf löde mindre än 7 
liter luft per person och sekund med ett tillägg 
av 0,35 liter luft per kvadratmeter kan innebära 
en olägenhet för människors hälsa i all-männa 
lokaler. Detta kan vara en bedömningsgrund för 
lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Forts. föreg. sida

Socialstyrelsen/ Vägledning Skönhetsutredningen

I promemorian föreslår Regeringskansliet att:
•   kompetenskraven ändras jämfört med de för-
slag som lämnats i Ds 2019:20.
•   även tandläkare med lämplig specialitet ska 
kunna utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
•   den föreslagna lagen om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 
inte ska tillämpas för ingrepp och behandlingar 
som omfattas av tandvårdslagen.

Läs mer på:
Kompletterande promemoria till Ds 2019:20: 
Vissa ändringar i den föreslagna regleringen om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injek-
tionsbehandlingar (pdf 220 kB)

SKÖNHETS-
UTREDNINGEN

Vissa ändringar i den föreslagna regleringen om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar har nu föreslagits.

I promemorian kompletterar Regeringskansliet de förslag som 
tidigare lämnats i Ds 2019:20.

Nya medlemmar

Ander, Marie, Åkersberga

Carandente, Teresa, Skarpnäck

Claug, Sanna, Huddinge

Elliott, Chloe, Avesta

Essén, Angnelly, Täby

Hansson, Anna, Vikbolandet

Hansson, Lina, Glemmingebro

Holmberg, Anneli, Sorunda

Kabéle, Marie, Sävar

Kelly, Emma, Rönninge

Larsson, Emelie, Brandbergen

Mc Lachlan, Johanna, Billdal

Obregon, Jacqueline, Malmö

Rupcic, Katarina, Malmö

Röyter Ossler, Ika, Stockholm

Steneberg, Sabina, Sundbyberg

Stålrud, Lisa, Alingsås

Söderling, Olivia, Stockholm

Yeganeh, Shahla, Göteborg

NYA MEDLEMMAR
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SERIE / SHR i media

CIDESCO International
LINK Magazine nummer 91
Annica Joensuu i CIDESCO International LINK Magazine 

nummer 91. ”The CIDESCO membership is full of incre-
dible women who set a great example to others. Not only 
do they work tirelessly to improve standards within the 
industry but some of them have overcome great challenges 
to create very successful businesses at the same time, giving 
back to their communities. This International Women’s Day, 
we’ve been back through past issues of LINK to gather some 
of their valuable advice to inspire us all.//…//

Annica Joensuu, President, CIDESCO Section SwedenGiving 
her best careers advice, Annica says: 

 - I’m from the old school so I will say that hard work will get 
you somewhere. There are no short cuts. I have had so 

many experiences and come so far only due to 
the time I have put in to study and 

improve myself.

PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA 

KANALER OCH VÅRT SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA. 

HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ FACEBOOK-

SIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR  

OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER 

GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP: SHR MEDLEMMAR

OCH GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG OCH 

HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA 

GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.

ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 3 703, FACEBOOK 5 649

 

SHR I MEDIA 
APRIL 2020 - MAJ 2020

2/4   

Ordförande Annica Joensuu och medlem 
Therese Mathisen berättar hur auktoriserade 
hudterapeuter jobbar för att det ska vara så 
smittsäkert som möjligt att besöka en skön-
hetssalong i Aftonbladet Skönhet. 

”- På salongen kan man känna sig trygg 
att inte bli smittad, säger Annica Joensuu, 
ordförande Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation.”

SERIE / SHR i media

24/4
Medlem Nina Lindblom om Corona-situationen i Mitt i 
Upplands-Bro: ” Inne på skönhetssalongen Vacker Hy står 
ägaren Nina Lindblom bakom sin disk. Bland krämer och 
produkter ger även hon en relativt positiv bild av situationen 
– även om hon har sett en del förändringar.

– Det jag har märkt är att många äldre har bokat av sina 
tider, jag gör ju mycket fotvård bland annat. Så det är lite 
mer luckor bland mina bokningar och jag har också märkt 
att spontanbesöken har minskat något, säger Nina Lindblom. 

Därutöver har Nina märkt av att många kommer in för att 
köpa presentkort eller någon produkt för att stötta hennes 
verksamhet. 

Märker du att de är fler som kommer in för att stötta på 
det sättet sedan Corona?

– Ja, det tycker jag. När jag hade en behandling i går ville 
den kunden inte betala medlemspriset som jag brukar 
erbjuda, utan då ville hon betala fullpris.”

SERIE 

Amelia nr 7  
Vår medlem och bloggare Elin Fagerberg gav skönhetstips i Amelia nummer 
7 2020. Elins egna ord om intervjun från SHR-bloggen; ”En av frågorna jag 
fick handlade om den frågan jag oftast får från mina läsare och andra jag 
möter. Jag svarade snabbt att det är ”Vilken kräm passar bäst mig”. Jag står 
fast vid att det är individuellt och att det bästa en kan göra för att ta reda på 
vilken kräm som passar bäst är att gå till en auktoriserad hudterapeut och 
göra en hudanalys. Ibland är ju inte huden som den känns.”

6/5
Medlem Åsa Rehnström Nordström 
var med i SN - Södermanlands 
Nyheter om läget för hennes salong i 
Coronatider och hur hon ryckt in som 
undersköterska inom vården för att 
hjälpa till i det akuta läget. 
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• JANSSEN COSMETICS SVERIGE 
Almekärrsvägen 3
443 39 Lerum
Jeanette Huss
tel 0732-17 64 79
E-post: janssen-cosmetics@halsoakademi.se
Hemsida: www.halsoakademi.se/
Janssen Cosmetics

• KFI SPA MANAGEMENT AB 
Artillerig. 42, 2 tr 
114 45 Stockholm 
Maria Grunditz 
tel 08-534 885 00
E-post: maria.grunditz@kerstinflorian.se 
Hemsida: www.kerstinflorian.se 
Kerstin Florian Kropps- och skönhetsprodukter 
samt spa-utbildning. 

• KRAFT GROUP AB
Kalendegatan 25
211 35 Malmö
040-23 20 90 
info@jkraft.se
Hemsida: www.kraftcosmetics.se,  www.kraft-
haircare.se,  
www.kraftmedical.se, www.kraftnordic.se
BIOLINE – Ett komplett varumärke med skräddar-
sydda kurbehandlingar för alla hudtyper. 40%-
iga AHA syror och potenta aktiva ingredienser för 
dig som vill ha snabba resultat.
MEDIK8 – Resultat genom banbrytande grund-
forskning. Extremt potenta produkter som vunnit 
flera internationella priser.
COMFORT ZONE – Underbara produkter med 
den nya miljömedvetna och extremt innovativa 
utvecklingen i fokus. Uppfyller allt från den lilla 
salongen till det stora SPA:ets behov.
PÜR COSMETICS – Hudvård eller makeup? 
Vi säger både och! Fantastiska produkter 
från USA som är trendiga och hudvårdande. 
Mineralmakeup när den är som bäst.
COOLTECH – Frys bort ditt fett permanent! 6 olika 
handtag gör detta system till en av marknadens 
mest flexibla och prisvärda.
PRIMELASE – Diodlasern med multipla vågläng-
der (755nm, 810nm, 1060nm). Dessutom med 
ända upp till 4800W. Extrem kraft ger extremt 
effektiva resultat.
CANDELA – En av världens mest välrenomme-
rade lasertillverkare från USA. De flesta univer-
sitetssjukhus runt om i världen och Sverige har 
Candelas lasersystem.

• LUXORO AB
Lästmakargatan 10 2 tr
111 44 Stockholm
Tel 08-522 457 20
order@lecticaint.se
Hemsidor: http://www.lecticaint.se http://www.
dermaceutic.se http://www.menemoy.se
Distributör och agent för CE-märkt hudvård 
och kemiska peels. Produktserier: mene&moy, 
Dermaceutic och Caviar of Switzerland. 
 
• LYCON NORDIC LTD
Underhaugsveien 3 c
0354 Oslo
Janet Beitnes
Tel +47 928 53 057 / 08-551 196 60
E-post: jsb@lyconnordic.se
Hemsida: www.lyconnordic.se
Lycon Cosmetics, I Love My Muff 
 
• MAKEUP ACADEMY BY DASHL
St Eriksgatan 96 
113 30 Stockholm 
Tel 08-723 17 00
E-post: info@makeupacademy.se 
Hemsida: www.makeupacademy.se 
Vi erbjuder yrkesutbildningar inom makeup, hår, 
manikyr och lash/browlift. 
 
• MARIA ÅKERBERG AB 
Rya Industriväg 33 
439 62 Frillesås 
Maria Åkerberg 
Tel 0340-27 00 00
E-post: info@mariaakerberg.com
Hemsida: www.dermanord.com 
Svenskproducerad ekologisk professionell hud-
vård, kroppsvård, hårvård, babyvård, makeup 
och tillbehör. Löpande teoretiska utbildningar 
om produkterna, hudsjukdomar och ingredien-
ser, samt praktisk utbildning i världsunika ansikts-
behandlingen Pure Cell Treatment. 

• MARJA ENTRICH AB
Sturegatan 32, 
Box 5393 
102 49 Stockholm 
Tel 08-663 82 44
E-post: info@marjaentrich.com 
Hemsida: www.marjaentrich.com 
Marja Entrich produkter 

• METTE COSMETIQUE AB  
Florettgatan 31
254 67 Helsingborg 
Ingemar Berg 
Tel 042-16 00 17
E-post: mail@mettecosmetique.se 
Hemsida: www.mettecosmetique.se 
Nimue hudvård, pHformula hudvård
Kalahari hudvård, DrK hudvård,
Bioearth ekologisk hudvård,
Mii make-up och solprodukter,
Artdeco Make-up

• METTE PICAUT AB
Stora Åvägen 21 
436 34 Askim
Mette Picaut
Tel 070-974 18 73
E-post: info@mettepicaut.se
Hemsida: www.mettepicaut.se
Mette Picaut Swedish Skincare: Exklusiv hudvård 
för ansiktet till salonger och spa.

• MMSKINCARE AB  
Bryggavägen 133
178 51 Ekerö
Lene Meldgaard
Tel. 0733 846 847
E-post: info@mmskincare.se
Hemsida: www.mmskincare.se
Distributör av Beauté Pacifique, Dermapen och 
Africology. Mer information på respektive web-
sidor.

• NANNIC SVERIGE AB
Linjalvägen 6A
187 66 Täby
Tel: 08 – 732 35 80
E-post: info@nannic.se
Hemsida: www.nannic.se
@nannicse 
NANNIC NBE PROFESSIONAL – Några av markna-
dens kraftfullaste och mest eftertraktade appa-
raturer med specialutvecklade serum. Säkert 
och väl beprövat. Synlig resultat direkt. NBE 500 | 
NBE 800 | NBE 1000 | NBE 3000 | NBE Deep skin. 
NANNIC SKIN CARE BY SCIENCE – bioaktiv kvali-
tetshudvård för långsiktig förbättring av hudens 
struktur. EXCELLENCE BY NANNIC – Exklusiv hud-
vårdsserie baserad på cellforskning. NANNIC 
HAIR, SCALP & ROOTS – banbrytande produktse-
rie för synligt ökad tillväxt av friskt och starkt hår. 
REM QUALITY SALON, SPA & BARBER FURNITURE – 
brett sortiment av kvalitativa behandlingsmöbler 
och inredning för salong, spa och butik. 
 
• NOSCOMED
Svanemøllevej 11
2100 København Ø, Danmark
Michael Klarskov
Tel +45 36 30 64 44
E-post: mkj@noscomed.com
Hemsida: www.noscomed.com
Innovativ Skincare, iS Clinical 

• ORGANIC BEAUTY /  M.ÅSMUNDHAVN AB
Industrivägen 1
302 41 Halmstad
Magnhild Åsmundhavn 
Tel 035-34588  /  0708619888
E-post: magnhild@asmundhavn.se
Hemsida: www.organiclyx.com www.oxygenbe-
handling.se
INTRACEUTICALS HYPERBARIC OXYGEN SYSTEM - 
Maskin/hudvård salonger/SPA (aukt.terap), 
ABLOOM ORGANIC SKIN CARE - 
hudvård/holistisk behandling salonger/SPA (aukt.
terap,), 
LE CHATEAU DU BOIS ECOCERT- hudvård /wellbe-
ing, Fotvård/Massage/SPA,
IXXI COSMETICS - hudvård, 
KOKORO HARAMAKI - ryggvärmare (arb.kläder), 
NASOPURE Nässköljare
 
• PALINA AB
Stålgatan 4
703 63 Örebro
Lina Ivarsson
Tel 019-17 93 30
E-post: lina.ivarsson@palina.se
Hemsida: www.palina.se
PALINA

• POWERLITE AB
Flöjelbergsg. 8 A
431 37 Mölndal
Mats Höljö
Tel 031- 706 65 50
E-post: mats.holjo@powerlite.com
Hemsida: www.powerlite.se
Powerlite IPL, Powerlite Peeler 2.0, Powerlite Skin 
Care System, Powerlite Microneedling System, 
Powerlite Masq+, Powerlite RF, Powerlite Duo, 
Proshock Ice 

• RS BIOKOSMETIK AB 
Hagadalsgatan 6
651 32 Valdemarsvik
Carina Swartz
Tel 0123-104 51
E-post: rs@rosenserien.com
Hemsida: www.rosenserien.com, 
ww.swedeneco.com
Rosenserien

• SCANDINAVIAN COSMETICS AB 
Box 9078 
200 39 Malmö 
Suzanne Jaeger
Tel 040-31 15 00
E-post:suzanne.jaeger@scanco.se
Hemsida: www.scanco.se
Hudvård, makeup, doft: Clarins, Kanebo. För 
salong samt ytterligare ca 35 kosmetik/doft-
märken. 

• SCRATCH OF SWEDEN
Bjurholmsplan 25 
116 63 Stockholm 
Marie Houston 
Tel 08-694 70 45
E-post: Info@scratch-nails.se
Hemsida: www.scratchofsweden.se 
Hand- Fot- och nagelvårdsprodukter. Scratch 
Brilliant UV Gel System, Scratch Rapid Fiberglas 
System och Scratch Colors, Treatment & Deco 
- dermatologiskt testade kvalitetslack, Bella 
Mani och Cuccio - manikyr/pedikyr-produkter, 
Spangles dekorationer, Solglo sol-sprayprodukter 
och Star Nails. Nagelterapeututbildningar. 
CUCCIO SWEDEN AB
Bjurholmsplan 25
08-232228
116 63 Stockholm
info@cucciosweden.se
www.cucciosweden.se

• SERVITA AB 
Box 46 
236 21 Höllviken 
Cecilia Åberg 
Tel 040-47 01 01 
E-post: info@servita.se 
Hemsida: www.servita.se, www.dermaquest.se
DermaQuest, MedArt laser systems, Energist, 
Magic Eyes: Hudvård, apparatur, ögonfransför-
längning. 
 
• SKINCARE BY US
Riddargatan 3 B
114 35 Stockholm
Nike Jacobsson
Tel 073-435 18 01 
E-post: nike@skincarebyus.com 
Hemsida: www.skincarebyus.com
Circadia

• SKIN CONCEPT AB 
Ranhammarsv. 20
168 67 Bromma
Tel 08-545 787 40
E-post: info@skinconcept.se 
Hemsida: www.skinconcept.se 
Dermalogica (hudvårdsprodukter), Jane Iredale 
Skin Care Makeup (makeup), Combinal (allt för 
fransar och bryn).

• TECHNOVITAL AB 
Gyllenstiernsg. 16 
115 26 Stockholm 
Lars Kadmark 
Tel 08-765 68 60 
E-post: info@technovital.se 
Hemsida: www.lpgsverige.se 
Distributör för franska LPG Systems maskiner och 
hudvårdsprodukter.  
 
• WAX LOGIC SVERIGE 
DIN TID SKÖNHETSSALONG I STOCKHOLM AB
Banérgatan 25
115 22 Stockholm 
Lena Bjurinder
Tel 08-667 07 00
E-post : info@waxlogicsverige.se
www.waxlogicsverige.se 
Wax Logic vaxprodukter.  Vax serie med olika 
vaxer samt tillbehör. Utbildning inom intimvax-
ning (Brasiliansk), speedwax, etc. Försäljning av 
Vajjazzles. Försäljning av Ines de Castilho Skin 
Jewellery.

• YVONNE RYDING SCANDINAVIA AB
Åsvägen 140
836 95 Ås
Yvonne Ryding
E-post: yvonne.ryding@telia.com
Hemsida: www.yvonneryding.com
Yvonne Ryding Hudvård

• ACASIA HUDVÅRD AB 
BOX 35
13321 Saltsjöbaden
Tel: 08-400 258 08
info@acasiahud.com
www.acasiashop.com
ACASIA SKINCARE - Svensk Hudvård,  
Dr Temt försäljnings- och salongsprodukter
 
•  AKADEMIKLINIKEN
Storängsvägen 10
115 42 Stockholm
Tina Gunnarsson
Tel: 08-614 54 00
E-post: ordersv@ak.se
Hemsida: www.ak.se
Akademikliniken, Skincare

•  ALEX COSMETIC SVERIGE AB
Nygatan 33
931 32 Skellefteå
Helen Nordström - Jörgen Lindmark
Tel: 072-556 56 00
E-post: info@alexcosmetic.se
Hemsida: www.alexcosmetic.se
Alex Cosmetics, Herbs2peel 
 
•  AMELIE SOIE / SECRETS DE BEAUTÉ
Vallhallavägen 110
114 41 Stockholm
Therese Ekehjelm
Tel: 08-661 17 99
E-post: info@ameliesoie.se
Hemsida: www.ameliesoie.se
Amelie Soie
 
•  BABOR SVERIGE AB
Humlegårdsgatan 13, 3 tr
114 46 Stockholm 
Charlotte Axlund 
Tel +46 73 787 67 82
E-post: charlotte.axlund@babor.se 
Hemsida: www.baborsverige.se
Babor.
 
• BEAUTY CONCEPTS
Trädgårdsgatan 8
451 31 Uddevalla
Reni Mobrandt
Tel. 0522- 150 60
E-post: info@nailsystems.se
Hemsida: www.nailsystems.se
NSI, Leighton Denny, BCL Spa, Rhea

•  BEAUTY HOUSE
Industrig. 42 
312 34 Laholm 
Lone Bjerregaard 
Tel 0430-716 00 
E-post: beautyhouse@telia.com 
Hemsida: www.thalion.se 
Thal’ion thalasso cosmetics, Malu Wilz beauty 
collection, Reflections färganalyssystem. 

• BEAUTY INTERNATIONAL WELLNESS AB
Box 4063
131 04 Nacka
Jenny Bove, Nathalie Perron
Tel: 08-718 31 10
E-post: info@beautyinternational.se
Hemsidor: www.guinot.se www.smartbuy.se 
www.beautyinternational.se
Guinot, Mary Cohr, Masters Colors, Smart Buy: 
Depilève, Anesi, Belfeet, Courtin, Combinal, 
Apilus, Velona, utrustning och tillbehör. 
 
• BEAUTY SERVICE SWEDEN AB
Hufvudstagård, Sjölängan
171 73 Solna
Jenny Eyre
Tel 08- 684 50 500
E-post: info@beautyservice.se
Biodroga, Biodroga MD, Sans Soucis, Reviderm, 
cellucur, Skintelligence
 
• BEAUTY STOCKHOLM FILIAL
Bandyvägen 10 
741 30 Knivsta
Marika Heinänen
Tel +358 (0)45 31 00 890
E-post: Marika@facehelsinki.fi 
Hemsidor: www.facehelsinki.fi
Varumärken: Denova Pro, Ziaja, Derma Oxy, 
Pacse och Kent.

• BIOCOOL AB
Gymnasievägen 16
93157 Skellefteå
Tel 0910 215070
E-post: kontakt@bioccol.se
Hemsida: www.biocool.se
Varumärken: Biocool Medical Footcare, BioColl 
Safewash, Biocool Acne Cleaning.
 
• BIO SCULPTURE OF SCANDINAVIA AB
Packhusgatan 8 
451 42 Uddevalla
Hanna R. Andresen
Tel 0522-383 60
E-post: hanna@biosculpture.se
Hemsida: www.biosculpture.se
Varumärken: Bio Sculpture Gel

• CALGEL SWEDEN
Skeppargatan 48
114 58 Stockholm 
Jenny Fredriksson
Tel: 08-663 28 28
E-post: info@calgelsweden.se
Hemsida: www.calgelsweden.se
Nagelprodukter, geléer och tillbehör 
Calgel och Iz beauty Ltd

• CICAMED
S:t Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm
Maria Silver
Tel: +46 (0)8 442 15 30
Fax: +46 (0)8 442 15 39
www.cicamed.com
info@cicamed.com
Organic Science ekologisk hudvård

• DERMA INNOVATION 
Vågmästareg. 34 
774 35 Avesta 
Linda Bolin Hallström 
Tel 08-32 57 33 
E-post: info@dermainnovation.se 
Hemsida: www. dermainnovation.se 
Crystal Clear Skin Care, Nouveau Contour, 
Premier Pigments, Beauty Sense, Cavitation 
Ultra Slim 1000: Hudvårdsprodukter, 
Skönhetsapparatur- Microdermabrasion, 
Oxygen, E-light, Spray tan, Cavitation, Skin 
Scrubber.
Permanent makeup maskiner,  Tatuerings pig-
ment, Tattooremover pasta, Tatueringsnålar samt 
förbrukningsmaterial inom permanentmakeup.
Fransböjnings kit , Fransextension, Fransnäring, 
Make-up pennor. Kurser: Permanent Make-up 
Basic, Advanced och Medecinsk pigmentering, 
Tattooremover, Fransböjning, Fransextension.

• DERMA PROMEDICAL
Nygatan 10
334 33 Anderstorp
Tel 0371-184 66
E-post: info@dermapromedical.se
Hemsidor: www.dermapromedical.se, www.
dermaroller.se, www.tebiskin.se, www.enerpeel.
se, www.jettplasma.se, www.aknicare.se, www.
rosacure.se
TEBISKIN – Avancerad Hudvård för Estetisk 
Dermatologi. Specialdesignad för samverkan 
med Kemiska Peels, Microneedling, Kirurgiska 
ingrepp och/eller Injektionsbehandlingar. EJ 
nätförsäljning!
ENERPEEL – Medicintekniskt klassade Kemiska 
Peels i potenta styrkor med lågt pH-värde. 
Komplett med alla verkningsmekanismer, för 
alla hudtyper och indikationer. Från enklare 
Glykolsyror till avancerade TCA-behandlingar.
DERMAROLLER/E-DERMASTAMP – Medicintekniskt 
klassade instrument och originalet för manuell 
Microneedling samt maskinell vertikal nålning.
ICEMASK - Sheetmask med Liquid Ice 
Technology.
JETT PLASMA – Plasmaljusbehandling baserad på 
patenterad likström för både ablativ och icke-
ablativ avancerad estetisk behandling.
PRX-T33 – Medicintekniskt klassad Nålfri 
Biorevitalisering
SYNCHROLINE – Avancerad Hudvård och 
Medicintekniskt klassade produkter.
OPERA – LED-ljus Mask med Jontofores.
DREAMWEAVE & CO – 38°C Mascaror och 
Lipgloss.
SALONGSTILLBEHÖR – Fransfärg, Clean&Easy-vax, 
Tea Tree-vax, förbrukningsartiklar, salongshygien, 
engångsmaterial, etc.

• DERMAROME AB 
Rosenlundsgatan 50, 4tr
118 63 Stockholm
Henning Nielsen 
E-post: info@dermarome.se
bareMinerals, Elemis, Avène, revaléskin, 
A-derma, Matis, Holiday wax,
Hudvårdsprodukter, make up, appartur

• DMK SVERIGE AB 
Rååv. 24 
252 70 Råå 
Mette Rongved 
Tel 042-26 01 00
E-post: info@dmksverige.se 
Hemsida: www.dmksverige.se 
Danné Montague-King/DMK Hudvård, DMK 
Cosmetics makeup, DMK Limited, Deep Freeze 
kryogel, Zapper hyfricator från CTI Medical, 
SanPharma kosttillskott. Resultatinriktad hudvård, 
makeup, hårborttagning, apparatur, kosttillskott.

• ELLANCÉ PRO BEAUTY
Kommendörsg. 44 
114 58 Stockholm 
Jenny Ahlfort
Tel 08-545 688 50
E-post: info@ellance.se 
Hemsida: www.ellance.se 
Darphin, Phytobiodermie, 4VOO, City Lips.  
Salongstillbehör, vaxtillbehör, fransfärg, redskap, 
värmefiltar, engångsartiklar till kroppsbehand-
lingar mm. Kurser och utbildningar. 
Ellancé Pro Beauty: Dr Dennis Gross skincare, 
Éminence organics, Nuface, Phtyobiodermie, 
Body Coffee , Kakao Chocolate spa, Mineral 
Essence  och salongstillbehör.
Innovell sthlm: BeautyPro, BarberPro, Nouba, 
VMV Hypoallergenics, Natural sun, Ageless La 
Cure, Crystal Peel. 
 
• ELIXIR COSMECEUTICALS AB
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm 
Kornelia Eickhoff
Tel: 0705-51 52 75
E-post: kornelia@cosmedica.no
Hemsida: www.elixircosmeceuticals.se
Elixir Cosmeceuticals

• ESSE PROBIOTIC SKINCARE
Hulda Mellgrens Gata 1D
439 53 Västra Frölunda
Anki Genberg
Tel: 031-30 999 60
E-post: anki.genberg@esseorganicskincare.se
Hemsida: www.esseorganicskincare.se
Esse Organic Skincare

• EVINCE COSMETICS 
Askims verkstadsv. 13
436 34 Askim
Lizette Andrén
031-68 88 00
E-post: lizette@evincecosmetics.com
Hemsida: www.evincecosmetics.com
Varumärken: TanCan Professional Self-Tanning 
System, Blinc, Christian Cosmetics, Line n´grow, 
SweezeHeart, Daydream

• EXUVIANCE 
Vårgatan 1
212 18 Malmö
Tel 040-303132
E-post: info@exuviance.se
Hemsida: www.exuviance.se   
Exuviance, 

• FONNIX
Hyreg. 1 
211 21 Malmö 
Ilona Bengtsson 
Tel 040-12 08 68
E-post: info@fonnix.com 
Hemsida: www.fonnix.com 
Hudvårdsprodukter, vaxprodukter, vaxvärmare, 
honungsemulsion, Swarovski kristall tatueringar, 
salongsutrustningar, förbrukningsmaterial: 
Biosmos, Depilflax, Cemsa, Depil-OK, MG, Sens´X,  
m.m. 

• GILDA COSMETIC AB 
Mölndalsvägen 38,  
412 63 Göteborg
Benjamin Liljeblad 
Tel 031-16 87 87  
E-post: info@gildacosmetic.se 
Hemsida: www.gildacosmetic.se 
Gilda-seriens hudvårdsprodukter, totalleverantör 
av salongsutrustning och tillbehör. Ionto Comed 
salongsutrustning, Xanitalia vaxvärmare och 
tillbehör, Sterex epilapparater, Wimpernwelle 
permanent ögon-fransuppböjning, Refectocil 
frans- och brynfärger, Maratton fotvårdsproduk-
ter samt övriga tillbehör.  

• HUDHELSE STOCKHOLM AB
Sockerbruksgränd.20
118 42 Stockholm
Pia Hakala
Tel: 08-409 10 400
E-post: mail@hudhelse.se
Hemsida: www.hudhelse.se
Varumärken: Dr Zein Obagi - ZO Skin Health & ZO 
Medical, Colorescience mineralmakeup

• HUDOLOGI
Dragspelsv. 5
136 75 Vendelsö
Elina Anttila
Tel  070-746 46 21
E-post: elina@hudologi.se 
Hemsida: www.hudologi.se
Suntronic svagströmsgeneratorer för behandling 
av estetiska hudproblem. Kosttillskott. Dr Belter 
Cosmetic. 

• IDUN MINERALS AB
Lindhagensgatan 74
112 18 Stockholm
Göran Agardh
Tel  0730-72 72 50
E-post: goran.agardh@idunminerals.com 
Hemsida: www.idunminerals.com
Idun Minerals
 

Servicemedlemmar Servicemedlemmar 
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Förmånsgivare 

Syster Jane

M
ina sköna älskade träskor! Det var så 
det började. År 2005 befann jag mig i 
Italien för att arbeta med en smyckes- 
kollektion då jag fick en annan idé. 

Plötsligt såg jag mina bekväma träskor till arbets-
skor i nytt ljus. Träskorna med sin karaktäristiska 
design och gamla svenska hantverkartradition kän-
des exotiska och fulla med möjliga designutveck-
lingar. Jag visste inte då hur rätt i tiden jag låg. Men 
mina tankar om att smycka tofflorna, använda nya 
material och tekniker, designa mönster i präglat 
skinn och ta fram alla tänkbara former och färger 
skulle komma att bli en succé.

Idag har Calou utvecklats till ett internationellt 
skoföretag. Med själen i träskon, den svenska de-
signen och det genuina hantverket har vi idag även 
gummistövlar, träskoboots, högklackade sköna trä-
skor som också passar så bra att ha som arbetsskor 
för dig som behöver en skön sko hela dagen. Alla 
gjorda i stötdämpande, behagliga material i sulan 
som gör skorna väldigt sköna att gå i.

Företaget drivs av vår familj 
tillsammans med andra härliga, 
duktiga personer som hjälper oss 
på vår spännande resa.  

Vi hoppas du kommer att få 
många glada dagar i våra skor 
och vi ser fram emot att få höra 
från dig.

Carina & Mats Ek Werderitsch

Förmånsgivare till SHR

Förmånsgivare är företag som genom samarbete med SHR ska 

kunna marknadsföra och erbjuda förmåner på säkra och seriösa 

varor och tjänster till SHR:s medlemmar i form av rabatter eller 

erbjudanden som gagnar medlemmarna. Detta innebär att med-

lemmarna kan tjäna massor av pengar genom att utnyttja dessa 

rabatter. Vi har ni valt att lyfta fram dessa företag i en artikelserie 

här i hudterapeuten.

SERIE SERIE / Förmånsgivare 

Förmånsgivare 

G
ör besöket på din salong till en enkel 
och fantastisk upplevelse för dina kun-
der, från början till slut.
BizPoint är ett komplett boknings-

system för skönhetssalonger – hudterapeuter, 
fotvårdare, massörer, nageltekniker och fullservice-
salonger, till ett mycket fördelaktigt pris. Snabbt att 
lära och smidigt att använda med alla funktioner 
nära till hands.

Du väljer själv vilka funktioner som passar din 
verksamhet för att lättare driva salongen och njuta 
av mer business, as usual.

Pilus började sin verksamhet i Lund i slutet av 
1980-talet.
Runt år 2000 märkte vi att verksamheten var 
stor nog för att bli ett eget bolag och år 2001 

bildades Pilus Systems AB av Industriellt Utveck-
lings Centrum i Skåne AB, Torbjörn Brinkfält och 
Per Waernborg.

Det började som bokning på stationär PC när 
frisörer och alla andra svarade i telefon och bokade 
på papper.

Mobiltelefonerna var någon som yuppies släpade 
på och Internet var bara en fluga. Idag görs de 
flesta bokningarna i mobilen.

Vi har varit med på hela resan och har specialist-
kompetens gällande bokningssystem, verksamhets-
planering och påminnelser.

Älskade träskor
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Pilus System AB
Bokningssystem med kassa 
och journaler
Sångarevägen 8 C
224 71 Lund
046-25 99 99
marknad@pilus.com
www.pilus.com/shr

Bokningsystemet som sparar både dig och dina kunder tid och pengar. 
Enkelt, lättanvänt och prisvärt. 

Det kompletta bokningssystemet för skönhetssalongen.

Erbjudande 

10% rabatt 
första året på valfri programvara från Pilus.

www.pilus.com/skonhet

Syster Jane
Arbetsskor.
Sigtunagatan 7
113 22 Stockholm
08-551 185 50
info@systerjane.se
www.systerjane.se

Erbjudande 

Medlemmar i SHR har

15% rabatt 
på ordinarie sortiment.

Rabatten 15% ges i kassan i webshoppen 
www.systerjane.se

Kod: shr15
Rabatten gäller tillsvidare under 2020 

och gäller ordinariepris.

Andra erbjudanden och kampanjer 
kan förekomma till medlemmarna 

under året 2020.



92  |  hudterapeuten augusti 2020 augusti 2020 hudterapeuten  |  93  

SERIE / Förmånsgivare

Förmånsgivare 

C
hristina Marmolin. är advokat och har 
drivit egen advokatbyrå sedan 2004, Ad-
vokatbyrå Christina Marmolin AB. Hon 
har kontor på Munkbron i Gamla stan i 

Stockholm och en mindre filial i Malmö.

Hon arbetar med brottmål och migrationsrätt, 
men är särskilt inriktad och specialiserad på skade-
stånds- och försäkringsrätt. Hon har lång erfaren-
het av att hjälpa personer som drabbats av skada i 
någon form. Det kan t ex vara fråga om behand-
lingsskada, patientskada, ansvarsskada, trafikskada 
eller skada efter olycksfall eller sjukdom. Hon 
företräder den skadelidande mot försäkringsbo-
lag, myndighet eller annan part i fråga om rätt till 
försäkringsersättning eller skadestånd.

Christina kan hjälpa SHR:s medlemmar genom 
juridisk rådgivning inom försäkring och skade-

stånd. Det kan t ex gälla frågor som rör kunders 
rätt till ersättning p g a att de drabbats av problem 
eller skada efter felbehandling eller annat ingrepp 
av annan än medlemmen. Hon erbjuder SHR:s 
medlemmar kostnadsfri juridisk konsultation i 
dessa frågor.

Advokatbyrå Christina Marmolin AB
Munkbron 11, 3 tr
Box 2027
103 11 Stockholm, Sweden
Tel + 46 8 766 03 50
Fax + 46 8 766 25 00
E-post: post@advokatbyramarmolin.se
www.advokatbyramarmolin.se

SERIE

 
ADVOKATBYRÅ CHRISTINA MARMOLIN AB 

Allt fler kunder hör av sig till SHR om att de fått en skada då de vänt sig till någon som inte är hudtera-

peut eller som inte är medlem i SHR. Ni medlemmar upplever säkert detsamma. Av den anledningen 

har SHR nu tagit fram en ny förmån för medlemmarna. En advokat som ni kan hänvisa dessa kunder 

till. OBS är det en skada på era egna kunder så anmäler ni denna till ert försäkringsbolag som vanligt.

Förmånsgivare är företag som erbjuder rabatter på varor och tjänster till 
SHR´s medlemmar.  Nedan är alla våra förmånsgivare presenterade.

Förmånsgivare

• 7A Konferensanläggningar 
Konferens
Helen Anstenius
08 586 107 29
helen@7a.se
www.7a.se 

• Advokat Vikström
Juridisk rådgivning
Hanna Vikström
0733-010 221
hanna@advokatvikstrom.se
www.advokatvikstrom.se 

• Advokatbyrå Christina Marmolin AB
Juridisk hjälp vid behandlingsskada 
Munkbron 11, 3 tr
Box 2027
103 11 Stockholm
Tel + 46 8 766 03 50
Fax + 46 8 766 25 00
E-post: post@advokatbyramarmolin.se
www.advokatbyramarmolin.se

• Alpacha
Journalsystem med kassa och bokning 
på dator
Esplanaden 26 
392 33 Kalmar
Tel: 0480-42 02 45
info@apacha.se
www.alpacha.se

• Arctic
Försäkringar
08-746 05 60 (knappval 2)
foretag@arctic.se
www.arctic.se/shr

• Bambora
Kortterminal, Inlösenavtal och E-handel
Göteborgsvägen 52
41337 Mölndal
Tel: 010-10 66 000
sales.sweden@bambora.com
www.bambora.com

• Boka Direkt
Bokningstjänst på nätet
Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
0771-122 122
support@bokadirekt.se
b2b.bokadirekt.se 

• Daisy Beauty
Sveriges ledande skönhetsmagasin
Surbrunnsgatan 45 
113 48 Stockholm 
0706-92 74 93 
info@daisybeauty.com
www.daisybeauty.com

• Elite Hotels of Sweden
Hotelrum och konferens
0771-788 789 
centralreservation@elite.se
www.elite.se 

• Expo Medica Svenska AB 
Utbildningar, kurser, konferenser
Krusegatan 19
215 25 Malmö
08-23 73 10
info@expomedica.se
www.expomedica.se

• First Hotel Norrtull
Hotellrum 
S:T Eriksgatan 119  
113 43 Stockholm
08-30 03 50 
info@hotelnorrtull.se  
www.firsthotels.se/Norrtull

• Grazette of Sweden
Antibakteriell Alcogel 
EA Rosengrens gata 9 
421 31 Västra Frölunda
031 891300/ 0736 336629
info@grazette.se
www.grazette.se

• Hogia Small Office AB
Hogia Smart molnbaserad bokföring, 
fakturering och kassa.
Hogia-gruppen 
444 28 Stenungsund 
Direct: 0303-688 46
Kontakt Lisa SchÜler
lisa.schuler@hogia.se
www.smalloffice.hogia.se

• Hygienshoppen Svenska AB
Hygienartiklar - snabbt & enkelt direkt 
till din dörr 
Patrik Anshelm
Vattenverksgatan 2 
702 27 Örebro 
Tel: 019-20 90 60 
www.hygienshoppen.se

• itsperfect software europe AB
itsperfect 24-7 - Komplett affärssystem med 
kassa, tidsbokning, kundkartotek, produktlager, 
tidsplanering, lön, rapporter, E-post, SMS och 
onlinebokning.  
Finlandsgatan 16, 
164 74 Kista
08-732 29 90
info@itsperfect.se
www.itsperfect.se 

• Medisox AB
Stöd-/kompressionsstrumpor.
Tubgas/elastisk bomullsslang.
Allpresan krämskum
Margaretagatan 95
614 31 Söderköping
Kontakt: Ingela Andersson
070-442 55 11
0121-159 40
ingela@medisox.com
www.medisox.se

• Mejram Reklam
Layout/design, annonser, 
tidn.produktion, illustrationer, 
marknadsföring, hemsidesdesign
Kungsgatan 13, 1 tr
451 30 Uddevalla
0730-74 68 53
margaretha@mejramreklam.se
www.mejramreklam.se 

• Moderna försäkringar 
(Arctic försäkringsförmedlare)
Försäkringar
08-746 05 60 (knappval 2)
foretag@arctic.se 
www.arctic.se/shr

• NORDIC TISSUE® 
Unika och mjuka pappersnäsdukar/ansiktsservet-
ter i box med fina motiv, för daglig användning av 
hudterapeuter.
www.nordcitissue.se

• Pilus System AB 
Bokningssystem med kassa och journaler
Sångarevägen 8 C
224 71 Lund
046-25 99 99
marknad@pilus.com
www.pilus.com/shr

• Påhlmans Handelsinstitut 
Yrkesinriktade utbildningar
Box 19193
104 32 Stockholm
010-157 64 34
info@phi.se
www.phi.se

• Radisson Blue Hotels
Hotel och konferens, Stockholm, 
Göteborg, Malmö
020-23 82 38
www.radisssonblu.se

• SATS 
Träningsanläggningar
08-40 00 01 73
ftg@sats.se
www.sats.se

• Scandic Hotels
Boende, konferens, events, utbildningar
Huvudkontor: Sveavägen 167, 113 46 Stockholm 
Telefon Centralbokningen 08-517 517 00 
Kontakt: Rickard Forsberg
guestservices@scandichotels.com
www.scandichotels.se

• Skandia
Försäkringar
0771-55 55 00
grupp@skandia.se
www.skandia.se/grupp 

• Smile for the Camera
Fotograf
Vänersborgsvägen 22
121 39 Johanneshov
0736-10 21 13
sauman@smileforthecamera.se
www.smileforthecamera.se 

• Spaces 
Musiktjänst för salonger
Åsögatan 121
116 24 Stockholm
076 310 80 05
johan.ringberger@epidemicsound.com
www.spaces.epidemicsound.com/shr 

• Swedbank Babs
Prisavtal på kortinlösen
08-411 10 80 
babs.kundservice@swedbank.se 

• Syster Jane
Arbetsskor
Sigtunagatan 7
113 22 Stockholm
08-551 185 50
info@systerjane.se
www.systerjane.se 

• Sterisol
Hygienprodukter
Box 149
592 23 Vadstena
0143-768 68
joacim.theorell@sterisol.se
www.sterisol.se 

• Tidningskungen
Förmånliga tidningsprenumerationer 
för salongen
Mediafy AB
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Tfn: 08 517 502 01
info@tidningspaketet.se
www.tidningspaketet.se

• Tibetansk Faceliftmassage 
Tant Raffa
Faceliftmassage
Hornsgatan 83 
117 26 Stockholm 
0709-42 05 44
liane@tantraffa.se
www.tantraffas.se

• Timma Oy Filial 
Onlinebokning- och kassasystem
Sankt Göransgatan 159
112 17 Stockholm 
076-586 82 21
support@timma.se
www.timma.se

• Valei AB
Onlinebokning
Olaigatan 20
703 61 Örebro 
019-300 100
hello@valei.com
www.valei.com

• Work & Clothes Sweden AB
Profilkläder och arbetskläder
Scheelegatan 32 
212 28 Malmö
Tel: +46-40-23 98 40 
Tel 2: +46-40-23 75 70  
info@workandclothes.com 
www.workandclothes.com 

• Ymer IT
Data och IT-support till företagare. 
Fjärrsupport, utveckling och serverlösningar.
Kungsgatan 11
451 30 Uddevalla
010-178 22 00
kristian.wallström@ymer.it
www.ymer.it
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SHR KANSLI

SHR utskott-grupper

Staffan Thomée
kansli@shr.nu

Johanna Stridsberg
red@shr.nu

Ordförande  
Annica Joensuu 
ordforande@shr.nu
0738-299 099

Region Östra Götaland  
Lovisa Petri 

lovisa@rdespas.com 
070-616 15 70

 
 

Vice ordförande/Region Stockholm Söder 
Malin Tivlin 
malintivlin@gmail.com  
070-888 82 26

Region Norrland 
Lotta Åström  

info@harmonybylotta.se
070-817 33 13 

 
 

Kassör/Region Värmland-Västmanland-Närke 
Anna Skinnargård
hudvardssalongen@telia.com
0708- 82 38 13

PR-ansvarig /Region Stockholm Norr 
Lena Edberg   

info@atlashudvard.se 
073-674 65 74 

Sekreterare/Region Skåne 
Lena Rodin
lena_rodin_@hotmail.com 
073-701 59 20 

 

Region Uppland-Dalarna 
Vakant 

Sponsoransvarig/region Västra Götaland 
Marie Petersson 
marie@mecka.nu
073-364 51 18

 

Styrelse 

Anna Olsson
shr@shr.nu

REDAKTÖR

SHR:s UTBILDNINGSUTSKOTT
Är ett utskott bestående av fyra ledamöter som väljs av årsmötet och alla har minst 5 års yrkeserfarenhet samt företrädel-
sevis innehar mästarbrev samt stort intresse för utbildningsfrågor. Utskottet har till uppgift att ha ansvar för alla utbild-
nings- och fortbildningsfrågor. De handhar allt som rör kvalitetskontroll vid utbildningar, granskare vid kvalitetsgransk-
ning, Skolforum, Validering, Gesällbrev, Mästarbrev och Certifikat spec. Hudterapeut, Nålepilation samt
IPL/lasercertifikat. 

Anne-Lie Söderbjer Svensson    anne-lie.svensson@skinconcept.se
Alexandra Jastré      plexi73@hotmail.com
Eva-Lotta Lindell    lindellevalotta@gmail.com
Olivia Grönberg Svalander      olivia.gs@live.se

ARBETSGRUPP FÖR PERMANENT HÅRBORTTAGNING
Är en arbetsgrupp som arbetar med fortbildning i epilering och kompetenstest i form av Diatermicertifikat. 
Gruppen utses av styrelsen.

Lisbeth Alnesjö    lisbeth.alnesjo@hotmail.com
Christina Olsson    christina@careofskin.se
Marie Peterson    marie@mecka.nu
Louise Winterling Swenning   louise.swenning@me.com 

VALBEREDNINGEN
Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Josefin Nilvé    sammankallande josefinnilve@hotmail.com
Petra Ström     petraskoog@msn.com
Ebba Green     ebbagreen96@gmail.com

ETISKA RÅDET
Hannah Kallio    hannah@skinetc.se
Marija Navaityté       navaite@yahoo.se
Cassandra Larsson     cas.larsson@gmail.com  

VALIDERINGSGRUPPEN
Är en arbetsgrupp som är ansvariga för att validera personer för medlemskap i SHR och för Gesällbrev i Yrket.

Karin Byrud    kbyrud@hotmail.com
Josefine Pedersen    josefinepedersen@hotmail.com

WORLDSKILLS
Expert WSS  EmmaStina Dannered    edannered@hotmail.com   

EUROPEISKA STANDARDEN
Ann-Charlotte Andersson Rosén    a-c@diatermikliniken.se

INTERNREVISOR
Eva Gester     evagester@gmail.com 

Foto: Sauman, Smile for the Camera
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PAPPERSPÅSE

BROSCHER & NÅLAR

PRESENTKORT

NECESSÄR

BESTÄLLNING AV 

MEDLEMSVAROR 

PÅ HEMSIDAN

Du vet väl att du kan 
beställa medlemsvaror 

på vår hemsida, den 
interna delen med 
medlemssidorna. 
Se Medlemsvaror.

FASADFLAGGA

Medlemsvaror 

SHR-NÅL CIDESCO
MEMBER

MÄSTAR-NÅL SHR-BROSCH GESÄLLBROSCH MÄSTARBROSCH

BESTÄLLNING
medlemsvaror

Salong:................................................................................................................

Beställare, namn:................................................................................................

Salongsadress:....................................................................................................

Postnr/Postadr:...................................................................................................

Telefon:................................................................................................................

Trycksaker à-pris Antal

❑ Presentkort SHR.................................................................... 5:- ……… st
❑ Kuvert till SHR:s presentkort, vit............................................ 2:- ……… st
❑ Broschyr behandlingspresentationer..................................... 5:- ……… st
❑ Återbudsskylt........................................................................20:- ……… st
❑ Folder om epilationsbehandling.............................................2:- ……… st
❑ Folder om ljusbehandling IPL/laser....................................... 2:- ……… st
❑ Hudvårdsschema....................................................................2:- ……… st
❑ Kundkort A4 med ansikte, tjockt papper............................... 2:- ……… st
❑ Kundkort Epilation A4, tjockt papper..................................... 2:- ……… st
❑ Hudterapeuten, äldre lösnummer........................................65:- Ange nr, år, antal

Fasadflagga SHR/Aukt. hudterapeut à-pris Antal

❑ Flagga inkl. stång och fäste...............................................200:- ……… st

Diverse à-pris Antal
❑ Papperspåse 300x200x80 mm med SHR-logo..................... 7:- ……… st
❑ Klisteremblem SHR, vägg- eller fönstermärke.....................20:- ……… st
❑ Metallskylt 300x200 mm Ackrediterad CIDESCO-salong..500:- ……… st

Broscher och nålar à-pris Antal
❑ SHR-brosch (25x18 mm)................................................... 150:- ……… st
❑ SHR-nål (pin, 12x8 mm).................................................... 100:- ……… st
❑ Gesällbrosch (25x22 mm)................................................. 150:- ……… st
❑ Mästarbrosch.....................................................................200:- ……… st
❑ Mästarnål (pin, 12x8 mm)................................................. 150:- ……… st
❑ CIDESCO-nål ”Member” vitmetall Ø 20 mm......................150:- ……… st

Betalning mot faktura. Leveranstid c:a 1 vecka.
Försändelser under 250 gram sänds kostnadsfritt.
Försändelser över 250 gram debiteras porto relativt dess vikt, enligt för var tid gällande portotabell.

❑ Vägg    ❑ Fönster

Beställningen postas till:
SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm. 

Du kan också maila din beställning till 
kansli@shr.nu

20
20
-0
2-
03

BROCHYR 
BEHANDLINGSPRESENTATIONER

  S
H

R
  U

NIFORM

TRYCKSAKER

NYTT 

NYTT 
BESTÄLLNING

medlemsvaror
Salong:................................................................................................................ 

Beställare, namn:................................................................................................ 

Salongsadress:.................................................................................................... 

Postnr/Postadr:................................................................................................... 

Telefon:................................................................................................................ 

Trycksaker à-pris Antal 

❑ Presentkort SHR..................................................................... 5:- ……… st 

❑ Kuvert till SHR:s presentkort, vit............................................2:- ……… st 

❑ Broschyr behandlingspresentationer.....................................5:- ……… st 

❑ Återbudsskylt.........................................................................20:- ……… st 

❑ Folder om epilationsbehandling.............................................2:- ……… st 

❑ Folder om ljusbehandling IPL/laser.......................................2:- ……… st 

❑ Hudvårdsschema.....................................................................2:- ……… st 

❑ Kundkort A4 med ansikte, tjockt papper...............................2:- ……… st 

❑ Kundkort Epilation A4, tjockt papper.....................................2:- ……… st 

❑ Hudterapeuten, äldre lösnummer........................................65:- Ange nr, år, antal 

Fasadflagga SHR/Aukt. hudterapeut à-pris Antal 
❑ Flagga inkl. stång och fäste................................................200:- ……… st 

Diverse à-pris Antal 
❑ Papperspåse 300x200x80 mm med SHR-logo...................... 7:- 
❑ Necessär………………………………………………………………….…....60:- 

……… st 
……… st 

❑ Klisteremblem SHR, vägg- eller fönstermärke......................20:- 
❑ Metallskylt 300x200 mm Ackrediterad CIDESCO-salong…500:-
❑ ID-bricka, duplikat/uppdaterad......................................... ..200:- 
❑ SHR-uniform tunika.............................................................. 530:- 
❑ SHR-uniform byxa................................................................. 430:- 

Broscher och nålar à-pris 

❑ SHR-brosch (25x18 mm)......................................................150:- 
❑ SHR-nål (pin, 12x8 mm)...................................................... 100:- 
❑ Gesällbrosch (25x22 mm)....................................................150:- 
❑ Mästarbrosch.........................................................................200:- 
❑ Mästarnål (pin, 12x8 mm)....................................................150:- 
❑ CIDESCO-nål ”Member” vitmetall Ø 20 mm........................150:- 

Betalning mot faktura. Leveranstid c:a 1 vecka .Försändelser under 250 gram sänds 
kostnadsfritt. Försändelser över 250 gram debiteras porto relativt dess vikt, enligt för 
var tid gällande portotabell. 

……… st    ❑ Vägg    ❑ Fönster
……… st 
……… st 
……… st    storlek:……… 
……… st    storlek:……… 

Antal  

……… st 
……… st 
……… st 
……… st 
……… st
……… st 

Beställningen postas till: 
SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm. 

Du kan också maila din beställning till 
kansli@shr.nu 
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Aktuellt / Namn

Tel 042-16 00 17    www.mettecosmetique.se

Jobba ska vara kul

Allt blir enklare med oss – bli en i gänget!

HUDVÅRDKOSMETIK

ARBETA MED VÅRA INTERNATIONELLT VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN

SPONSRADE KAMPANJER VARJE MÅNAD
Full marginal på alla kampanjer

INGEN NÄTFÖRSÄLJNING
Nimue, pHformula och DrK Dermal Health Care 
får inte säljas på nätet, salongen får hela försäljningen. 

KUNSKAP OCH INSPIRATION
Brett utbud av kurser, event, nyhetskvällar, utbildnings-
resor och inspirationsdagar. Välfyllda magasin, 6 nr/år 
med nyheter, kampanjer, nyttig kunskap, kurser och 
mycket mer.

MARKNADSFÖRING I FLERA KANALER
Helsidesannonser, intensiv närvaro på sociala medier.
Skönhetsjournalister lyfter regelbundet våra produkter. 
Säljande och informativa hemsidor för varje märke. 
Snyggt och varierat marknadsmaterial både för 
sociala media och till din salong.

®

MetteKUL_HUDTER..indd   1 2020-03-25   11:17

www.mettecosmetique.se



