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F
ör kundens trygghet och säkerhet så 
har SHR etiska regler som alla medlem-
mar måste rätta sig efter. Man ska ha ett 
kompetent och säkert yrkesutövande, 
inte gå utanför sitt kompetensområde 

och uppträda professionellt både gentemot kun-
der, allmänhet och kollegor. Här är det lätt att bli 
fartblind när marknaden översvämmas av nya 
tekniker och behandlingar. Det viktigt att stanna 
upp och verkligen försäkra sig att man har vänt 
sig till rätt kompetens för de behandlingar man 
vill göra. Kontrollera alltid att salongen du väljer 
är medlem i SHR och att hudterapeuten är en 
Auktoriserad Hudterapeut. 

Fortbildning är viktig. SHR anordnar regelbun-
det en rad fortbildningstillfällen bland annat i 
samband med våra regionträffar. Att fortbilda sig 
kommer att bli nödvändigt i framtiden. För de 
flesta yrken finns idag krav på kompetensutveck-

ling för att klara av sitt arbete. SHR ger auktorisa-
tion till sina medlemmar. I detta finns i dag en 
uppmaning om att fortbilda sig. I framtiden hop-
pas vi att detta blir ett krav även för oss.
 
SHR har krav på att alla medlemmar ska ha 
behandlingsskadeförsäkring. Denna ska täcka 
skador som har uppstått i samband med behand-
ling. Det är därför viktigt att salongen vid even-
tuell felbehandling, skada eller liknande där 
kunden blivit drabbat alltid anmäler detta till 
försäkringsbolaget. Vår försäkring är unik och 
de ansvarsförsäkringar som man som enskild 
näringsidkare kan teckna hos olika försäkrings-
bolag, täcker inte behandlingsskada på samma 
sätt.

 

     

Visste du att 
vem som helst i Sverige 
får arbeta som Hudterapeut?
 

Annica Joensuu

Ja, så är det faktiskt. Idag finns ingen lagstiftning på detta område. 
Därför är det så viktigt att välja en hudterapeut som är medlem i SHR. 
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR, är en ideell förening 
för hudterapeuter. SHR arbetar för en hög kvalitet på utbildning och 
även för fortbildning av våra medlemmar. SHR ska verka för ett seriöst 
och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga 
på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. Medlemmar i 
SHR är Auktoriserade Hudterapeuter.
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YRKES-EM 2014YYYYYYYRRRRRRRRKKKKKKEEESSSSSS-EEEEEMMMMMMM 222222220000011114444YRKES EM 2014

I tre dagar, 2-4 oktober, tävlade över 400 unga yrkesutövare 
från 25 olika europeiska länder. 
Svenska Yrkeslandslaget deltog med 21 tävlande i 17 olika 
yrken och åkte hem med hela 11 medaljer! 
2 guld, 5 silver, 1 brons och 4 Medal of Excellence!
Medal of Excellence vinner man när man presterat exceptio-
nellt bra i tävlingen vilket inte alla får så klart, man måste nå 
upp till en viss poäng för att vinna den.  

Fantastisk prestation av Sverige!
Emmastina som vann SM i år, och som ska representera vårt 
yrke i landslaget även i VM nästa år, kom till detta EM efter 
att ha haft ca. en månads möjlig träning. 
Här skulle hon möta bl.a. tre tidigare tävlanden från VM 
förra året i Leipzig, vilket är en erfarenhet de har med sig 
som hjälper dem väldigt mycket och som inte går att träna 
sig till. Så deras försprång var enormt. 
Dessutom har de ju haft ett helt år på sig att träna, det de 
redan hade tränat i mer än 6 månader före VM, alltså i över 
18 månader. Emmastina hade som sagt tränat en månad. 

De tävlade i 6 olika moment
Spa manicure & pedicure
Advanced facial, tinting and day make up
Express facial and manicure
Bridal makeup and french gel lack
Male Body treatment
Sugering

Emmastina presterade helt fantastiskt, men gjorde de där 
små små missarna som kostar mycket poäng och i det totala 
räckte det inte till pallplats. Jag, som visste vad som väntade, 
hade inte räknat med det med den konkurrens som rådde 
och vad vi hade kunnat träna. 
Däremot, vad jag inte heller vågat hoppas på, presterade hon 
så otroligt bra ändå att hon vann Medal of Excellence!
Jag är så vansinnigt imponerad och stolt över det.
Att hon ens klarade ligga i toppen bland de rutinerade ska 
vi ha med oss och finslipa denna talang till VM i Brasilien 
nästa gång där vi satsar högt! För nu vet vi att vi kan, att 
Emmastina kan och har stor potential. 
 
Vinnaren blev Finland som helt klart förtjänade guld-
medaljen och hon hade en hel del poäng över silvermedal-
jören som var UK. Schweiz norpade åt sig bronsmedaljen. 
Mellan Emmastinas 5:e plats och UKs 2:a plats skilde endast 
8 poäng. De som hamnade mellan var två av de från VM 
(Schweiz och Ungern)! Det är väldigt bra jobbat att hålla sig 
så tätt poängmässigt.

Nästa VM har Emmastina en erfarenhet som många av de 
tävlande hon möter då kommer sakna. Detta då man endast 
får delta i dessa tävlingar en gång vardera. Det ska vi utnyttja 
och nu är vi redan igång med stenhård träning! 

I Lille i norra Frankrike hölls EuroSkills 2014, Yrkes EM, som är euro-
peiska mästerskapen i yrkesskicklighet.

Text: Henrietta Olesen Ericsson

Medal of Excellence
  EuroSkills
  Yrkes-EM 2014
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Jag vill tacka våra sponsorer  
Jane Iredale, Sothys, O.P.I och Alexandria sugering.

För att läsa mer om placeringar i olika yrken för Sverige kan 
man gå in på yrkeslandslaget.se

TACK TILL VÅRA SPONSORER

Grattis 
Emmastina 

till din medalj och 
enastående prestationer!

önskar hela 
SHR:s styrelse 



6  |  hudterapeuten kundtidning APRIL 2015

& Text: Jill Holmström Leg. Dietist och Lic. Personlig tränare  Foto: sxc

KOST   
   VÅR HJÄRNA

KOST & NÄRINGKKKKKOOOOOSSSSSTTTTT &&&&& NNNNNÄÄÄÄÄRRRRRIIIIINNNNNGGGGGGKOST & NÄRING
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Svårt att sluta äta socker? 
Du har flera olika belöningssignaler i din hjärnan 
som frisätts beroende på hur du äter och lever. 
Dopamin frisätts redan när du förväntar dig någon-
ting för att du ska bibehålla din motivation att exem-
pelvis införskaffa mat. I dagens samhälle kräver det 
däremot inte längre en kraftansträngning då tomma 
kalorier såsom godis och alkohol finns överallt och 
ger dessvärre precis samma effekt. Kanske har du 
noterat hur glada och högljudda du och dina vän-
ner kan bli redan efter första glaset vin? Dopaminet 
verkar alltså på förväntelsen av vad som väntar långt 
innan alkoholen börjat verka. När vi redan pratar 
alkohol så frisätter den, precis som nikotin och sock-
er nervsubstansen acetylkolin som motverkar stress. 
Kanske förknippar du just alkohol, nikotin och sock-
er med avkoppling? Såsom fredagsmyset efter en lång 
arbetsvecka. Alkohol, nikotin och socker påverkar 
även ditt opiatsystem som har en stressbefriande och 
smärtlindrande effekt. 

Finns det då några nackdelar med att du påverkar de 
signalsubstanser i hjärnan som ger dig lugn, glädje 
och motverkar smärta? Tyvärr är detta väldigt kort-
variga effekter som ofta följs av känslor såsom ånger, 
rastlöshet, oro och ångest. Då har du ett val; dra ner/
sluta med din konsumtion av alkohol, nikotin och 
socker eller öka dosen. För din tolerans ökar nämli-
gen med en konsekvent intag. Om du inte kan sluta 
äta godis förrän hela påsen är slut och du får ångest 
efteråt så är det dags för dig att fundera på varför du 
är på jakt efter smärtlindringen och stressbefrielsen 
som det först ger? Finns där något annat problem 
som du flyr från som du bör fokusera din kraft på 
för att få ett bättre välbefinnande? Tröstätande är 
inte lösningen. 

Då godis, glass och alkohol snabbt bidrar med myck-
et energi så blir det svårare att undvika viktuppgång 
och även hudens kvalité försämras vid stora mängder 
socker och alkohol. 

Bli nu inte avskräckt från frukt och bär för att det 
innehåller små mängder fruktsocker (fruktos) för 
de stora fruktoskällorna är sockersötad dryck, glass, 
godis och kakor. En apelsin innehåller 2,7 g fruktos 
medan 2 dl sockersötad läsk innehåller 10 g fruktos. 
Välj kolhydrater med hög kvalité såsom frukt, bär, 
grönsaker, havregryn, potatis och rotfrukter så får 
du även i dig exempelvis c-vitamin och b-vitamin 
som gör underverk i din kropp. C-vitamin ingår i 
uppbyggnaden av kollagen som bygger upp hud, hår 
och senor och B-vitaminerna är viktiga för att du ska 
maxa din förbränning. De tomma kalorierna, alltså 
de som inte bidrar med någon näring, klarar din 
kropp sig alldeles utmärkt utan. Kan däremot inte du 
leva utan den typen av socker? Fundera då på hur du 
mår efteråt? Tappar du kontrollen och varför väljer 
du att belöna dig med just socker? 

Ta tillbaka kontrollen men fortsätt att äta näringsrik 
mat. Undvik att gå hungrig för då drabbas du lätt av 
ett sockersug. Kom ihåg att 100 g choklad innehåller 
lika mycket kalorier som 600g kokt potatis. Så våga 
ät men välj råvaror av hög kvalité så din kropp har 
energi till att exempelvis nybilda celler så som i din 
hud, hår och naglar! 

KOST & NÄRINGKKKKKKOOOOOSSSSSTTTTTT &&&&& NNNNNNÄÄÄÄÄÄRRRRRRIIIIIINNNNNNGGGGGGKOST & NÄRING
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Syftet med dessa kort är att:

Som ett led i att stärka hudterapeuternas yrkesroll 

och SHR:s varumärke så har vi nu infört personliga 

ID-kort. Dessa ska bäras synligt på arbetsrocken för 

att visa kunderna att vi är auktoriserade hudtera-

peuter och medlemmar i SHR. Korten uppdateras 

årligen utifrån vilka fortbildningar man har gått. 

Nya kort skickas därför ut varje år. 

SHR inför 
personliga 
ID-kort 

Auktoriserad
Hudterapeut

2014Ann-Charlotte 
Andersson Rosén

Specialkompetens
Mästarbrev  

Certifikat Nålepilation
Certifikat IPL/Laser 

Certifikat Spec. Hudterapeut 

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
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IT SIMPLY 
WORKS
CLINICCARE™ är en av världens
bästa hudvårdsserier!

DET BÄSTA FÖR DIN HUD

Lågmolekylär Hyaluronsyra är en av 
huvudingredienserna i CLINICCARE´s hudvård.
Hyaluronsyra spelar en avgörande roll i de 
metaboliska processerna för att få dina hudceller att
interagera och kommunicera. Det bidrar till att öka
immunförsvaret i huden och motverka infektioner.
En av de viktigaste funktionerna med hyaluronsyra är 
att den binder  fukten i huden med upp till 
1000 gånger sin egen vikt.

Svensk Distributör

www.mimass.eu
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Den 27-29 november går den tillsam-
mans med Allt för Hälsan, Nordens 
största hälso- och livsstilsmässa och 
Fitnessfestivalen, norra Europas främsta 

event för träning. Det blir norra Europas största 
event i tre dagar med aktiviteter och utställare 
kring skönhet, hälsa och träning. 

Acadermia har på två år blivit en viktig mötes-
plats inom skönhetsvård. I ett exklusivt, stort 
spa visar man upp de senaste nyheterna inom 
hudvård, make up, hår, estetisk kirurgi, estetiska 
behandlingar, tandvård samt anti-aging.

            

           Acadermia är Sveriges enda skönhets-
mässa för besökare som är intresserade av 
modern skönhet med fokus på resultat – såväl 
inifrån som utifrån,” menar VD och grundare 

Stockholmsmässan och detta stora sammanhang 
känns fantastiskt. Acadermia kommer att kunna 
nå ut till ännu fler som är intresserade av skön-
hetsvård och hälsa.”

     

DET ÄR INTE FULT ATT 
VILJA VARA VACKER
 
Efter två år på Kistamässan flyttar skönhetsmässan Acadermia 
�”Det är inte fult att vilja vara vacker�” till Stockholmsmässan.

Text: Catarina Pap de Pestény

ACADERMIAAAAAACCCCCAAAAADDDDDEEEEERRRRRMMMMMIIIIIAAAAAACADERMIAACADERMIA

�”
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Skönhetsmässan.
S TO C KH O L M S MÄ S S A N  27–2 9  NOVE M B E R  2 01 5

KUNSKAP, KVALITET & SÄKERHET

 Hudvård • Make up • Estetiska Behandlingar • Hår & Salong 

Estetisk Kirurgi • Naturlig Skönhet • AntiAging-kost

acadermia.se  

facebook.com/acadermia 

Huvudsponsor

Samarbetspartners

Prova behandlingar och köp produkter till mässpriser.  
Lyssna på experter inom skönhet,  

inspireras av shower och mingla i champagnebaren.
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DETTA UPPSLAG ÄR ETT SAMARBETE MELLAN SHR OCH DAISY BEAUTY

 
Nageltrender 
ett jadefärgat lack och målade modellernas naglar gröna till sin höst/vinter 2009-vis-
ning, (som traditionellt hålls på våren sex månader innan kläderna ska !nnas i bu-

-
karna världen över. Lackhajpen var ett faktum. Klassiskt nude och rött var tråkigt, 
”knasiga” färger var modevärldens nya älskling. 
Sedan dess har beautybloggare, skönhetsredaktörer och nageltjejer världen över letat 

e"er den nya ”it-nageln”. Strass, nitar, Funky French, metall-lack, glitterlack och lack med do" (jodå, Dior 
kom med sånt våren 2012). Vi har sett nagelklistermärken, nagelstämplar och spetisga klo-naglar. Och även 
om vi nu ser en tillbakagång mot den klassiska nageln är den kreativa lackningen absolut inte omodern! Du 

har du svårt att välja får du några 
tips här!
Fler trender – inte bara inom nag-
lar – hittar du i nya numret av 
skönhetstidningen Daisy Beauty 
(i butik 17/2). Där får du vår sto-
ra trendspaning för 2015: håret, 
sminket, naglarna – rubbet!

Nageltrend 1: Rött med rött  
Efter år av missmatch är det äntligen dags att börja 
måla läppar och naglar i samma färg igen. 

Chanels julllook visade rött + rött. Deborah Milano Smalto Gel 
E!ect Colore Extra Brillante 
07, 79 kr + YSL Rouge Pure 
Couture Glossy Stain 09, 
355 kr.  

Deborah Mila
E!ect Colore E
07, 79 kr +77 YS

rötttt  
ags att börja 
en. 

Tom Ford Lipcolor 11 Crimson Noir, 420 kr + 
NARS Nail Polish Jungle Red, 180 kr/15 ml. 

Kenzo Henry Holland Peter Som
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Bred pensel: Deborah Milano Smalto 
Gel E!ect Colore Extra Brillante 15, 
79 kr/ 9 ml.
Bred pensel: Deborah Milano Smalto 
Gel E!ect Colore Extra Brillante 17, 
79 kr/9 ml. 
Lack + överlack i ett: L’Oréal Paris 
Vernis à Ongles 007 Océan In"ni, 
99 kr/2x5 ml. 
Lädere!ekt: YSL La Laque Couture 52 
Bleu Galuchat, 260 kr/10 ml. 
Budgetvänligt: Depend Nail Polish 
425, 25 kr/5 ml. 
Lång hållbarhet: CND Vinylux Weekly 
Polish 176 Indigo Frock, 135 kr/15 ml. 
Lättapplicerad: Dior Vernis Couture 
796 Carré Bleu, 265 kr/10 ml. 
Passar till allt: Essie Nail Lacquer Style 
Cartel, 129 kr/13,5 ml. 
Partyfavorit: Giorgio Armani Nail 
Lacquer 706, 260 kr/6 ml. 

Lack: OPI Nail Lacquer My way or Norway, 155 kr.  
NCLA Black is everything, Rush Hour, 139 kr/styck. 

Nageltrend 2: Grafiskt
Daisy Beautys nagelbloggare Frida 
Selkirk gör inte bara naglarna på 
fotograferingar till tidningen utan också 
på modeveckorna till designers som 
Stylein, Ida Sjöstedt och Dagmar. Till 
dig har hon tagit fram trendigt grafiska 
lackningar du enkelt kan göra själv. 

Nageltrend 3: Blått
Ovanligt många nagelmärken har 
tagit fram fina blå lack den här 
säsongen. 

Foto: Sara Arnald 

Matthew Miller

Badgley Mischka
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Dagen drog igång redan 10.00, vi höll till 
på Kista galleria och Kayo var vår under-
hållande konferencier!

6 uttagna för att tävla om titeln svensk mästare 
ställde sig på scenen med sina modeller i två 
omgångar, klassisk- samt temamakeup.
 

De tävlande var:
- Paula Hallgren
- Marielle Isaksson
- Anne Hanson
- Rebecka Andersson
- Johanna Nordlander
- Jenny Beckman

Lördagen den 8 november gick svenska mästerskapet i 
makeup 2014 av stapeln! En årlig och storslagen tillställ-
ning i SHR:s regi.

2014 års tävling bestod av några nyheter. Förutom det sedvanliga temat, i år 
-

tisterna visa upp sina färdigheter i klassisk makeup, med moment som sotning 
och röda läppar.

Text: Anna Olsson

1
2
3

Lö
m
n

2
 
MAKE UP 

         2014

tema 
INTO  
the DARK

SM 

ia

SM i make up 2014
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Mellan tävlingarna visade två makeupartister 
sponsormakeup på scenen, på förväntansfulla 
besökare och publik. Sponsorer till detta var 

Stort tack även till övriga sponsorer som gjorde 

Lash Perfect, Powerlite, Masq+, Rapide brow 

Årets storslagna jury med jurysamordnare (utan 
rösträtt) Linda Mehrens Flodin i spetsen gjorde 
ett fantastiskt jobb!

Juryn bestod av:
Annica Joensuu, Ordförande SHR
Teresa Grundin, Makeup artist Mikas Looks 
Lóreals Sverige
Linda Hallberg, Makeup artist och 
Skönhetsbloggerska på Spotlife mode & skönhet
Mia Bengtsson, Makeup artist och Maskör, 

Cathrine Dichy, Makeup artist och Maskör
Hedvig von Mentzer, Skönhetsjournalist

Dessa fanns med oss under dagen och bedömde 
de tävlande. Efter två tävlingsmakeuper och 
många, långa, festliga timmar senare hade juryn 
överlagt och kommit fram till följande..

Årets förstapristagare i sm i makeup var Anne 
Hanson!
På andra plats kom Marielle Isaksson.
På tredje plats Johanna Nordlander.

Kate Wacz hederspris gick till andrapristagaren 
Marielle Isaksson.

Fantastiskt jobbat av alla deltagare!

Vid 18-tiden packade SHR:s funktionärer ner 
rollups, skyltar och scen. SM i makeup och en 
hel del arbete är över för denna gång. Men vi ses 
nästa år igen! 

Anna Olsson  projektledare

SM I MAKE UP 2014SSSSSMMMMM IIIII MMMMMAAAAAKKKKKEEEEEEE UUUUUUUUPPPPPPP 22222222200000000000011111111111444444444444444SM SM II MAMAKKE UP 2014E UP 2014



         dag finns fortfarande en skatt av historisk
        dokumentation att tillgå i form av diplom,
   tidningsurklipp, gästböcker, apparatur och
bilder. Elisabethsalongen var respekterad och 
erkänd bland Stockholms överklassdamer och 
även Kunglig Hovleverantör. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisabethskolan grundas 1931
Salongen växte och Elisabeth såg att det fanns 
stor efterfrågan på kosmetologyrket så 1931 
grundade hon Elisabethskolan på Mäster 

Samuelsgatan 20, i Stockholm. Skolan var 
-

Kosmetologers Riksförbund, kallat SKR, 
på den tiden. Elisabeth satt med som vice 
ordförande i förbundet år 1957 och 

hoppade in som ordförande en tid. 

Elisabeth drev, förutom skola 
och salong, även en damfrisering 

och  öppnade dessutom en filial i 
Saltsjöbaden, som hon kallade ”En 

liten intim salong” med ansikts-
vård, manikyr och medicinsk 

fotvård, för äldre Saltsjöbadsdamer. Hon blev 
erkänd världen över för sin framtagna massage-
teknik - Elisabethmetoden. 

Den vetenskapliga Elisabethmetoden demon-
strerades vid tionde internationella kongressen 
för estetik och kosmetologi i Bryssel. Den mot-
togs med stort bifall och anses innebära något av 
en revolution inom skönhetsvårdsmassage. 

Förutom utbildning till kosmetolog, hade hon 
dag- och kvällskurser i ämnet ”Fullständig 
utbildning till Skönhetsexpert”. Hon blev ofta 
intervjuvad i tidningar om nya rön, nya mas-
sagetekniker, produkter och trender. Elisabeth 
blev en skönhetslegend! Fru Elisabet Bergman-
Liebenthal, (senare kallad som gift), födde en 
dotter vid namn Maud Ekblom, som även hon 

examen.  

 
 
 
 

Mor och dotter drev skolan framgångsrikt till-
sammans under många år och skolan växte så 
de beslutade att flytta den till större lokaler på 

Sveriges äldsta hudvårdsskola
  som fortfarande finns kvar!
1928 tog Elisabeth Bergman sin kosmetolog-examen på Académie 

Tillbaka i Stockholm startade hon Elisabethsalongen. 

Elisabeths kosmetolog-examen, 1928
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Internationell CIDESCO-Examen i estetik och 
kosmetik, 1958

SKR styrelseprotokoll, 1957
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I
Text: Isabella Sörman   Foto: Marita Brannäs



APRIL 2015  hudterapeuten kundtidning  |  17  kukundndddtititidndndndnining || 1711111

Skolans namn fick där ytterligare tyngd: 
Elisabethskolan -Akademien för skönhetsvård. 
Maud Ekblom, skönhetsexpert och diplomerad 
kosmetolog blev rektor för Elisabethskolan någon 
gång under 60–70-talet. Sedan gick skolan en 
brokig väg under många år. Fru Ekblom fick 
endast söner och därav ingen arvinge till familje-
företaget. 

I mitten av 80-talet utbildade Eivy Sörman 
sig till kosmetolog på Elisabethskolan. Efter 
sin examen öppnade hon en större hudvårds-
salong. Under sin studietid upptäckte hon vilken 
stor potential som fanns på Elisabethskolan, 
men hon såg även att det fanns brister inom flera 
områden. Vid det här laget hade skolan tappat sin 
anslutning till SHR, bland annat. 

Möjligheten att förvärva skolan från dåvarande 
ägarinnan, Fru Ekblom, dök upp år 1988. Det 
gjordes med avsikt att göra Elisabethskolan 
till en skola på hög internationell nivå. För det 
ändamålet skaffade Eivy Sörman ny utrustning 
och nya lokaler på Kungsholmen i Stockholm. 
Eivys man Robert Sörman, beslutade sig för att 
lämna sin tjänst som VD på ett statligt företag, 
för att tillsammans med sin hustru, utveckla 
Elisabethskolan återigen till ett familjeföretag. 

 

 

 
 
 
 

År 1993 öppnade Eivy och Robert även 
Elisabethskolan i Göteborg. När skolan togs 
över utbildades ca 7-8 elever per år. Efter 20 år 
i deras styre utbildades istället 160 elever per år 

(Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) 
godkända hudterapeuter. 

         Sedan 2007 ingår skolan i Dermagruppen,             
           som är Nordens största leverantör av 
            hudvård och makeup. Dermarome är  

det svenska moderbolaget. Utbildningen är på ett 
kalenderår med löpande intagning med ca 4-5 
kursstarter per år. Blivande hudterapeuter blir 
diplomerade i några av branschens största och 
mest välkända varumärken, såsom bareMinerals, 

År 2015 utökar Elisabethskolan med det nya, 
banbrytande varumärket Elizabeth Arden PRO, 
där grundaren är Joe Lewis, (md formulations 
och Priori skapare), samt Elizabeth Arden som 
stark finansiär. 

Sedan 1997 ligger skolan centralt belägen 
på vackra Södermalm i Stockholm. Isabella 
Sörman, Eivy och Roberts dotter, utbildade sig 
till hudterapeut på skolan på 90-talet och hon 
är nuvarande rektor på Elisabethskolan, så än 
idag finns starka familjeband och fin familjär 
känsla på skolan. Flera av lärarna idag har arbetat 
kvar sen den ”gamla” tiden. Med genuin känsla, 
nytänk och framåtanda finns en ständig strävan 
efter att hålla skolans mål och ambition; Att hålla 
utbildningen på högsta nivå för att motsvara 
branschens förväntningar och hårda krav. 

 
Fler bilder från Elisabethskolans 
historia finns på:
www.elisabethskolan.se
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       Sedan 2007 ingår skkolan i 
        som är Nordens största lel
         hudvård och makeupppp. De

Företagsbroschyr från tidigt 60-tal

En gästbok som innehåller  
massor av hälsningar från  
nöjda kunder genom åren.

Urklippsbok som innehåller 
fantastiska pressklipp, bilder 
med mera.

Elizabeth Arden då
och Elizabeth Arden PRO nu ELISABETHSKOLANELISAELISABETHSETHSKOLANOLA
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Servicemedlem i SHR

Vi finns i 

monter A10  

på  Hud & kosmetik- 

mässan 

Välkommen!
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Väljer en auktoriserad 

hudterapeut som är 

medlem i SHR!

Du gör väl 
som Mirre?  

NAGELBEHANDLINGAR

INSPIRERADE  AV  NATUREN

Kontakta  oss  för  kurs/produk nforma on

Bio  Sculpture  Scandinavia  AB

Tel:  0522  38360  E-‐post:  hanna@biosculpture.se
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Funderar du på att  
BLI HUDTERAPEUT? 

Hudterapeutyrket är ett fantastiskt yrke där du får arbeta med 

människor i en trevlig miljö. Det är också ett kvalificerat yrke 

och väldigt mycket du ska behärska som hudterapeut och 

därför är det viktigt att du väljer rätt utbildning när du bestämt 

dig. Välj en utbildning som är godkänd av SHR.

 Vad innebär det 
att en utbildning är SHR godkänd?
En hudterapeututbildning som är godkänd av SHR uppfyller samtliga av 
SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. Den ska bestå 
av minst 2000 timmars utbildning. Utbildningen får inte ske på distans. 
Vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers 
utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de undervisan-
de m.m. SHR utför årligen kvalitetsgranskningar på dessa utbildningar. 
På så sätt kontrollerar SHR att utbildningens standard hålls hög. Det 
finns idag sju utbildningar i Sverige som är granskade och godkända av 
SHR. SHR ställer höga krav på utbildning och att ha utbildat sig på en 
SHR-godkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor. 

För att läsa mer om SHR godkänd utbildning titta på www.shr.nu

 

SHR-godkända utbildningar 
PRIVATA UTBILDNINGAR
Elisabethskolan Stockholm Tel. 0200-21 14 14, 08-442 72 40 www.elisabethskolan.se

Gilda Skolan Göteborg Tel. 031-16 06 31 www.gilda.se

Gilda Skolan Malmö Tel. 040-17 05 05 www.gilda.se

Gilda Skolan Stockholm Tel. 08-440 05 97 www.gilda.se

Hudvårdshögskolan IBS Stockholm Tel. 08-653 36 41 www.beautyschool.se

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa Stockholm Tel. 08-678 15 55 www.yhhs.se

YH-UTBILDNING
Yrkeshögskolan i Landskrona Hudterapeututbildningen Tel. 0418-47 45 64 www.landskrona.se

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa Stockholm Tel. 08-678 15 55 www.yhhs.se

Hudvårdshögskolan IBS Stockholm Tel. 08-653 36 41 www.beautyschool.se

För utbildningar utomlands se: 
CIDESCO-godkända skolor över hela världen. www.cidesco.com
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