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Ingen klocka, 
ringar eller hängande 

smycken

Glöm inte  
SHR-brickan

Skyddsförkläde 
vid arbetsmoment 

med förhöjd smittrisk

Ej långärmad
arbetsklädsel

Handsprit 
före och efter 
kundkontakt

Handskar vid 
arbetsmoment där 
huden riskerar att 

penetreras

Korta, välvårdade 
naglar

SÅ SER 
EN AUKTORISERAD HUDTERAPEUT UT 

- FÖR ATT SÄKRA EN GOD HYGIEN -

Uppsatt / kort hår

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 
www.shr.nu

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.exuviace.se
www.shr.nu
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Aktuellt / NamnOrd från ordförande

V
i har gjort en hel del insatser  
för att stötta medlemmarna  
och kommer fortsatt att försöka 
göra mer. Se separat artikel om 
detta. Vi gör allt vi kan med de 
resurser vi har.

Nu behöver vi titta inåt i organisationen för även 
SHR kommer att drabbas. Styrelsen vill ta ansvar 
för SHR:s ekonomi och framtid och därför har 
vi behövt fatta en rad beslut för att minska våra 
kostnader som kompensation för förlorade intäk-
ter. Ett av dessa beslut är att ge ut Hudterapeuten 
digitalt resten av året. Det är första gången i his-
torien som vi inte kan skicka tidningen hem till 
våra medlemmar. Personligen tycker jag det är 
mycket tråkigt, då jag läst tidningen sedan 1983 
och jag använder den varje dag i mitt arbete. Men 
det är en nödvändig åtgärd. Medlemmarna ska få 
tycka till sedan om vi ska återgå till tryck eller om 
tiden är mogen för att helt gå över till en digital 
lösning.

Det finns också positiva saker med det vi går 
igenom nu. Nya kreativa lösningar kommer upp. 
Som detta med digitala möten, kurser, undervis-
ning m.m. Just nu sker nästan allt via nätet. Och 
det är så smidigt. Det sparar tid, pengar och 
miljö. Det finns också mer tid över för reflektion. 
Detta bör man ta vara på. Passa på att se över era 
verksamheter så att ni kan stå beredda när det 
drar igång igen. För det kommer det att göra.

Jag tror också att när detta är över så längtar vi 
efter att träffas igen. Jag hoppas därför att vår 
uppskjutna kongress kommer att bli välbesökt.

Ta hand om er, håll avstånd och 
passa på att njut och vila i sommar!

Annica Jouensuu

Hur klarar vi 
krisen?
Det är en fråga som många ställer sig nu. 

Vi vet att många av våra medlemmar är hårt 

drabbade. En del har fått ta extrajobb, andra 

har fått stänga sina salonger eller gått i konkurs 

och anställda har blivit permitterade eller förlorat 

sina jobb. En dyster sanning i en bransch som 

blomstrade före krisen. Detta såg vi i den enkät 

som gjordes bland medlemmarna. Men hela 

samhället har ju gjort en tvärnit. Så ensamma 

om detta är vi inte.Foto: Sauman, Smile for the Camera

Skönhetsbranschens största fackmässa

19-20 november 2020
KISTAMÄSSAN 

hudochkosmetikmassan.se

www.hudochkosmetikmassan.se
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Aktuellt / Intervju Robin Werner

Berätta gärna lite kort om din bakgrund som makeupartist.
Jag har haft intresset inom både hår, makeup och styling sedan 
väldigt ung ålder. Inför gymnasievalet funderade jag mycket på 
att välja att läsa till frisör eller det estetiska programmet med 
dans & teater. Det blev det sistnämnda, och makeup utbildning 
fick bli min första ”To-do” efter studenten. Jag utbildade mig på 
International Makeup Center 2006, och har jobbat med makeup 
sedan dess.

Berätta lite om dina olika jobb du haft.
Jag började att jobba i Makeup Stores butik redan under utbild-
ningen. Jag älskade verkligen miljön minns jag, och ganska nära 
min examinering så höll jag i små gruppkurser och privata make-
uplektioner både under, och efter butikens öppettider. Jag kände 
ganska direkt att detta ska jag jobba med, och bli riktigt bra på.

Jag jobbade timmar i butiken och försökte mig också på att fri-
lansa när tiden räckte till. Då gjorde jag en del modejobb, lite TV 
samt en hel del privata makeuper som tex fest, klubbarrangemang 
och bröllop och allt inom beauty. Men något som också ligger 
mig varmt om hjärtat är teater. Denna kombo fick mig och mina 
närmsta att starta dragshowgruppen Cabaret Moulin. Gruppen 

2006 blev Sverige en häftig och framgångsrik makeup ar-
tist rikare. Robin Werner, killen som medverkat i både After 
Darks stora show; This is it, och sin egen dragshowgrupp, 
Cabaret Moulin. Under Melodifestivalen 2020 reste han 
runt med hela mello-teamet och var makeupartist åt inga 
mindre än programledarna. Nu är han på hemmaplan igen, 
bosatt på landet i ett hus från 1898 utanför Malmö, med 
man och hundar.

Text: Johanna Stridsberg



Intervju  

Robin Werner

Aktuellt / Intervju Robin Werner

Jag kände ganska direkt att 
detta ska jag jobba med, 
och bli riktigt bra på."
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Aktuellt / Olycksfallsförsäkring

nominerade till Sveriges bästa dragshow 2015, i 
tv-sända QX-Galan.

2008 blev jag headhuntad av Bonvisage 
Cosmetics där jag jobbade som makeup-ansva-
rig, butiksansvarig och som sen ledde till ”ansik-
tet utåt” för alla event och tillställningar. Här 
jobbade jag många år men var tjänstledig under 
två år, när jag på heltid showade med 
After Dark.

2019 Sökte jag mig till Scandinavian Cosmetics 
då jag verkligen ville utvecklas, och jobba med 
världskända varumärken som till exempel Max 
Factor. Idag är jag PR- och utbildningsansvarig 
för bland annat Max Factor och jag får jobba 
med kreativitet, pedagogik och makeup på 
heltid. 

Vilket är det mest minnesvärda och betydelse-
full uppdraget du haft? 
Jag måste nog säga när jag blev tillfrågad att vara 
med i After Dark med barndomsidolen Christer 
Lindarw.

Hur var det att få hänga med Mello-gänget? 
Och vem sminkade du?
Det var en jätterolig erfarenhet. Jag var i tea-
met som sminkade programledarna. Så det var 
jag, tillsammans med makeupartisten Conny 
Bäckström och frisören Gustav Lagerträd, som 
sminkade och gjorde hår på Linnea Henriksson, 
Lina Hedlund och David Sundin.

Vad behöver man tänka på när man 
sminkar för TV?
Att allt syns! Tunna och lätta produkter med så 
lite textur som möjligt. Grovkornigt glitter gör sig 
bäst på scen och ”glashud” i fotostudio. Rött blir 
jättestarkt och kritvitt slår jättemycket i ljuset. 
Man kan absolut ha mycket smink (som i Mello) 
men man måste alltid kolla en extra gång hur det 
ser ut på monitorn…under repetitionerna.

Har du något extra minnesvärt att dela med dig 
av från Mello-svängen?
När jag hjälpte David Sundin att totalt raka bort 
mustaschen backstage i direktsändning mellan 
hans ingångar, för att sedan klistra på en lös-
mustasch som han skulle dra bort i ”Tack för i 
år” -talet… Vi var ganska nervösa att han skulle 
tappa den innan det var dags… det vore i och för 
sig väldigt roligt det också. 

Men du, visst saknar vi fler killar i hudvårds-
branschen? Eller vad säger du?
ABSOLUT! 

Hur kan vi få fler killar att utbilda sig inom yrket 
tror du?
Leverantörer och varumärken kan ju kanske 
börja att marknadsföra produkter till fler män. 
Genom manliga influencers, plattformar eller 
annat. Det kanske kan få upp intresset hos 
fler killar?

Vilka styrkor tror du att ni killar har i denna 
bransch?
Jag utgår sällan från mig själv i mitt yrke, vilket 
jag tror öppnar mina vyer lite mer. Jag har varken 
ett kvinnligt utseende eller sminkar mig särskilt 
mycket till vardags.

Det är väldigt lätt annars att man utgår från sig 
själv och glömmer titta på vem vi har ”i stolen” 
och vad hens utgångsläge eller förutsättningar är.

Hudterapeut, är det ditt nästa steg i 
karriären kanske?
Nja, jag är nog alldeles för flamsig. Men(!), mitt 
intresse för hudvård har verkligen ökat sedan 
jag började jobba med vårdande produkter i 
Scandinavian Cosmetics portfölj som till exempel 
Clarins, Filorga och Sensai.

Instagram: robinwerner.makeup

Forts. föreg. sida

Aktuellt / Intervju Robin Werner

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 / Mette Cosmetiques invigning

M
ette Cosmetiques 
huvudkontor är 
fortfarande kvar 
i Helsingborg och 

de har sedan tidigare även en 
utbildningslokal i Stockholm. 
Förra året firade företaget hela 
40 år i branschen och nu i hös-
tas öppnade de ett showroom i 
Malmö. Detta firades tidigare 
i år med ett invigningsmingel i 
den nya fina lokalen, som lig-
ger ett stenkast från Malmö 
centralstation, i ett nybyggt och 
modernt område.  

Här finns alla sju varumärken 
(nimue, pHformula, Kalahari, 
Bioearth, Artdeco, Mii och det 
nylanserade DrK dermal health 
care) på plats för att känna och 
klämma på, och utbildningar 
hålls kontinuerligt här.

På plats från personalen fanns 
Linda Molin, Maria Edefell 
och syskonen Berg, Dyvecke 
och Christofer, som minglade 
runt bland alla gästerna och 
såg till att vi hade det bra. Med 
bubblor i glasen, gott tilltugg 

och kanonfina chokladpraliner 
formade som läppar att mumsa 
på, kunde vi inte haft det bättre. 
Under kvällen kunde man delta 
i en tipsrunda och de delade ut 
riktigt tjusiga goodie-bags som 
var fyllda med godbitar ut sor-
timentet. 

Tack Mette Cosmetique för en 
fantastiskt snygg ordnad invig-
ning! Både jag och hela SHR 
önskar er all lycka i de nya 
lokalerna. 

Text: Johanna Stridsberg

Tidigare i våras var det dags för invigning för Mette Cometiques 

showroom i Malmö. Jag tog tillfället i akt att titta förbi med en 

blomma och en lyckönskning från SHR.

Invigning av

 Mette Cosmetiques 
SHOWROOM

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 / Dr. Belter 40 år

Hudologi
Lika självklar som by-linen ’by Britta’ i Hudologis 
logga är, lika självklart är det att berätta om 
Britta, Brittmarie Nilsson som grundade före-
taget 1982. Verksamheten utgick från salongen 
Hudateljén i Östersund (som finns kvar, men med 
annan ägare och i ny regi) och drevs med stort 
hjärta och engagemang och ett brinnande intresse 
för hälsa ur ett helhetsperspektiv. Britta var för-
utom hudterapeut till yrket, även homeopat och 
utbildad inom kinesisk medicin.

Dottern Elina kom så småningom att hjälpa till 
och till slut ta över företaget efter föräldrarnas 
bortgång.
-  Fastän företaget hade legat lågt ett tag och 
kunderna inte direkt fått någon aktiv kontakt, så 

fortsatte ordrarna att trilla in. Min mamma hade 
knutit långvariga kundrelationer och kunderna 
var lojala, även när hon bara orkade packa och 
skicka de produkter de beställde till sina verk-
samheter. När hon gick bort satt jag med ett lager 
produkter i ett garage, men med många fina kun-
der och en man som var villig att sitta där i gara-
get med mig. Valet att fortsätta var självklart!

Elina och hennes man Jan flyttade så småningom 
lagret till en lokal i Tyresö nära hemmet där de 
kunde fortsätta arbetet. Planen och drömmen 
var att så småningom kunna samla det växande 
lagret och kontor på samma ställe med plats 
för utbildningar och möten och i samband med 
40-års jubiléet för Dr.Belter blev det verklighet! 
På andra sidan gatan den första lokalen i Tyresö 

Dr.Belter firar 
40 år

Resultat, hållbarhet och kunden i fokus. Det är ledord för agenturen Hudologi som tillhandahåller mär-
ket Dr.Belter. Märket, som kombinerar innovativa och resultatinriktade produkter med ett modernt 
hållbarhetsperspektiv, fyller 40 år i år och Hudologi passade på att fira det i samband med inflyttnings-

festen i nya lokaler på Tyresö.

Vill du som leverantör synas med dina event 
maila oss på red@shr.nu 

Om vi har möjlighet så närvarar vi och skriver 
lite om eventet.

Text Nathalie Kohlman
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Aktuellt / Dr Belter 40 år

Se
da

n

samlas nu kontorsyta med pentry, konferens med 
behandlingsstol och showroom på övervåningen 
och lager i marknivå. 

Inger som är hudterapeutmästare finns också till-
hands, utöver sin egen salongsverksamhet. Hon 
är en värdefull och viktig hjälp vid utbildningar, 
mässor och event, hon gör en del kundbesök och 
hjälper Elina med de mer avancerade hudvårds-
frågorna, som den expert hon är.
-  Jag har känt Elina sedan hon var liten och 
för mig var det självklart att ställa upp när hon 
behövde hjälp. Jag har ju jobbat med Dr.Belter 
sedan det kom till Sverige och tycker att det är ett 
fantastiskt roligt och proffsigt märke att arbeta 
med. Det ger fina resultat och det finns så många 
valmöjligheter att man aldrig ledsnar, säger Inger. 

Dr.Belter
Dr.Belter är ett märke för terapeuter och konsu-
menter som inte vill behöva välja mellan avan-
cerad eller hållbar hudvård. Här erbjuds både 
behandlingar och produkter som vilar på expertis 
inom olika hudtillstånd och problemhud, samti-
digt som val av ingredienser, paketering och hela 
produktionskedjan tar hänsyn till och främjar 
social och miljömässig hållbarhet.

Elinas VD-post innefattar även produktansvar 
och den goda relationen med Dr. Clemens Belter, 
som vilar på ett mångårigt samarbete och även 
fin vänskap mellan mamma Britta och Clemens, 
har självklart skapat en insikt i hela produktions-
kedjan för de produkter Hudologi är agentur för 
i Sverige. 
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Dr. Clemens Belter, biokemist och grundare av 
Dr.Belter, är fortfarande högst involverad i pro-
duktutvecklingen. På anläggningen i Tyskland 
har man kontroll på hela kedjan, från tester av 
dermatologer till produktion och paketering. När 
delar i processen inte outsourcas ger det inte bara 
full kontroll, onödiga kostnader undviks också. 
Märket har funnits i över 40 år och togs från 
början fram till Dr. Clemens Belters fru som hade 
på en hudvårdsskola. Även om tänket med ekolo-
giska produkter inte var lika utbrett då, fanns en 
ursprunglig idé om ett naturligt och rent märke. 

Den idén har genomsyrat märkets utveckling och 
har arbetats fram till ett helhetskoncept,
GreenTec®, som inte bara i största möjliga mån 
väljer ekologiska och fair trade ingredienser ihop 
med de avancerade, utan som även innefattar att 
arbeta hållbart och långsiktigt med både männ-
iskor och miljö och att samarbeta med organi-
sationer såsom PLAN (www.plan-international.
org/ ) för en hållbar och rättvis värld för barn. 
GreenTec® innehåller inte heller några animaliska 
ämnen.

Även om Dr.Belters produkter ständigt synas 
under och utformas efter ett slags hållbarhets-
lupp, är det resultaten som får återförsäljare 
och kunder i 35 länder världen över att välja 
produkterna.

Märket omfattar ett komplett sortiment med 12 
produktserier och mer än 180 produkter för opti-
mal och metodisk behandling av alla hudtyper 
och olika hudtillstånd för såväl professionella 
behandlingar som hemmabruk. Den breda varia-
tionen gör att många återförsäljare upplever att 
de klarar sig med ett enda märke, som de dess-
utom kan köpa delar ur sortimentet av, medan 
andra fastnar för behandlingsprodukternas stora 
utbud och kompletterar andra märken som just 
saknar behandlingsprodukter. Alla serier inne-
håller minst 95-100% ingredienser av naturligt 
ursprung, är fria från mineraloljor och silikoner 
samt innehåller inte parabener eller palmolja. I 
dagsläget är flera serier, GreenTec®-märkta och 
arbetet sker kontinuerligt med att märka alla 
serier. 

Den serie många börjar med och utgår ifrån är 
kärnserien BioClassica som har avancerade och 
resultatinriktade produkter för alla hudtyper och 
som förutom GreenTec®-märkning även är helt fri 
från syntetiska färgämnen och PEG. Den här helt 
vegansk och innehåller inte palmolja.

Nyheter
Den senaste serien och stora nyheten är 
GREENTEC® MAKE-UP –  
The Makeup Revolution 

Det är en hudvårdande vardagsmakeup i kom-
pakt format som är helt vegansk och ekologisk, 
utan mineraloljor (utom mascara), silikoner eller 
parabener. Med smart miljövänlig förpackning 
av delvis kork – världens första av sitt slag. Det är 
en kort serie framtagen för hudvårdssalongen där 
platsen ofta är begränsad men där man ändå vill 
kunna tillhandahålla makeup till kunderna. En 
slogan är: ”Simplify your make-up – life is com-
plicated enough.”

Makeupen lanserades i samband med eventet till-
sammans med ett helt koncept för hyperkänslig 
hud, framtaget utifrån patienter som vårdas inom 
onkologin. Där har det tillkommit två nya pro-
dukter som lanserades på Hud&kosmetik förra 
året. Konceptet innefattar produkter som har en 
hudidentisk bas, som hjälper huden att återupp-
bygga skyddsbarriären och som inte innehåller 
dofter. 

INTENSA®- 
med Ultra-Sensitive Silver Spray Emulsion

Ett lätt koncentrat med mikrosilver och antiin-
flammatoriska ingredienser som kan användas 
både på kroppen och ansiktet. Rekommenderas 
för skör och hyperkänslig hy, eksem, rodnad och 
för hud som utsatts för yttre påverkan som till 
exempel insektsbett eller apparaturbehandling.
Intensa®-med Ultra-Sensitive Face & Body Lotion
En vårdande lotion för hela familjen som med 
hjälp av skyddande och lindrande ingredienser 
hjälper hyperkänslig hud att återställa en skadad 
barriärfunktion, öka hudens fuktbindande för-
måga och förebygga ljusrelaterat åldrande.

Läs mer på: https://www.hudologi.se/nyheter

Forts. föreg. sida
GreenTec® Make-up – 
The Makeup Revolution
GreenTec® Makeup är en framtidsinriktad serie för 
användaren som inte kompromissar med kvalitet och 
samtidigt värnar om naturen. Med hudvårdande och 
skyddande ämnen som Opuntiakaktus, hyaluronsyra, 
vitaminer och antioxidantkomplex. Serien kommer 
med en vit kompakt display, där hela sortimentet ingår:

ANSIKTE
Radiance Foundation – 4 toner
Näringsrik och hudvårdande täckande foundation 
med kaktusextrakt, hyaluronsyra och Rayshield Gold 
Complex – skydd mot fotoåldrande.

Definition Concealer – 2 toner
Lättapplicerad och vårdande concealer med sheasmör 
och kaktusextrakt för ringar under ögonen och fläckar.

Velvet Powder – 3 toner
Sammetslent kompakt puder med vitmanmin E som 
ger huden en matt finish. 

Feel Good Blush – 2 toner
Rouge baserad på vulkaniska mineraler och olivskva-
len, kommer med en liten borste i dosan.

ÖGON
Satin Glow Shadow – 12 färger och highlighters
Vulkanisk ögonskugga som plockas ihop om 4 valfria 
färger i en tom dosa! Upp till användaren.

Lash Perfector Mascara – 1 färg
Makeup-artistens absoluta favorit, enligt henne själv! 
Med tät böjd borste och silkig textur som inte klumpar 
sig.

24/7 Liquid Eye Liner – 1 färg
Superexakt och semipermanent ögonpenna med 
filtspets. Håller hela dagen. Eller hela natten lång.

Eye Definer – 4 toner
Ögonkonturpennor och en highlighter för klar blick 
med mjuk textur och pensel i ena änden.

Brow Definer – 2 toner
Ögonbrynspenna med pudrig, mjuk textur och borste 
på ena sidan. Med vitamin E och solrosextrakt.

LÄPPAR
24/7 Liquid Lip Liner – 4 färger
Semipermanent, lättapplicerad läppenna i olika toner 
med filtspets, som håller hela dagen.

Lip Definer – 6 färger 
Läppenna med sned spets för att lätt kunna fylla hela 
läppen med den breda sidan. Ger en matt finish att 
kombinera med lip gloss.

Glossy Lip Finish – 3 färger
Vårdande lipgloss med Liplift Complex och karnauba-
vax, kan användas ihop med läppennorna för många 
olika färgkombinationer. 

BORSTAR – 6 OLIKA 
En variation av miljövänliga och proffsiga borstar med 
bambuskaft och syntetiskt mjukt hår.

PENNVÄSSARE
Komposterbar pennvässare för smala pennor.

 

Satin Glow Shadow – 12 färger och highlighters

När det gäller ögonskugga väljer kunden själv sin kombina-
tion bland 9 olika färger och 3 highlighters. Vårdande med 
vitamin E och kaktusextrakt. I en fin magnetdosa lägger 
man fyra bitar vulkanisk ögonskugga, så att kunden får 
exakt den palett hen vill ha. Inga färger som går till spillo!

De senaste åren har Dr.Belter utvecklat konceptet 
GreenTec®. 

Det betyder att ingredienserna i största möjliga mån är från eko-

logiska kontrollerade odlingar och att de kombineras på ett unikt 
sätt med innovativa promedicinska aktiva ingredienser. Produk-
terna är veganska och palmoljan 
har bytts ut mot andra alternativ. 
Många serier är redan GreenTec-
märkta och arbete pågår med att 
alla serier så småningom ska få 
GreenTec-klassificeringen. 

juni 2020 hudterapeuten  |  17  
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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.

Text: Annica Joensuu

Facebook: 
SMMakeup

Kistamässan
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Aktuellt

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

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.

Inte så långt, men från och med 
1 januari 2019 är den nya 

adressen: 

Dalagatan 60
Allt annat är som vanligt! 

Varmt välkomna!

SHR:s kansli har 
flyttat till ny adress

VI HAR
FLYTTAT 

!

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.

STORT GRATTIS 
till alla medlemmar som blev 
beviljade Mästarbrev år 2019

ANNICA FRYKMAN

ANN-CHARLOTT ARONSSON 

ANN-SOFIE ERIKSSON

CAMILLA ACKERBLAD

CARINA HELLHOFF

FELICIA PIRGAIP

JENNY HAYWARD

JOSEFINE PEDERSEN 

MARIA SVENSSON  

MARIE BRANDT LARSSON 

NATHALIE KOVERMAN

SUSANNE HASSELGREN
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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

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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SHR ÅRSMÖTE

U
ndertecknad hälsade välkommen 
och började med att prata lite om 
Coronakrisen. Den rådande situa-
tionen är mycket svår, inte minst 
för våra medlemmar. Styrelsen och 
kansliet försöker hjälpa till så gott 

de kan med de knappa resurser vi har. Det är inte 
heller lätt att hänga med i alla svängar med nya 
regleringar och nya stödpaket.

Förutsättningarna för mötet gicks igenom. Dessa 
var inte optimala men det bästa vi kunde ordna på 
så kort tid. Vi vet att många hade svårt att logga in 
men vi hade ingen möjlighet till teknisk support på 
grund av sjukdom. Ett stort tack till Malin Tivlin, 
vice ordförande och Nathalie Koverman, styrelsen 
region Uppland /Dalarna, som kämpade för att få 
till det så bra som det blev.

Efter detta inledande tal så gick Nathalie 
Koverman igenom hur mötet skulle gå till och hur 
man röstade och Lovisa Petri, styrelsen region 
Östra Götaland, gick igenom röstningsförfarande.
Mötet öppnades och kunde godkänna dagord-

ningen och att mötet hölls digitalt samt att Camilla 
Björck och Birgitta Thorsell blev valda till rösträk-
nare och protokolljusterare.

Röstlängden godkändes och bestod av 80 medlem-
mar. Senare under mötet loggade 4 medlemmar 
ytterligare in och några försvann lite tidigare. 
Ändå en helt fantastiskt uppslutning tycker vi i 
styrelsen. Det visar på ett stort engagemang från 
våra medlemmar för förbundet.

Till ordförande för mötet valdes undertecknad och 
som sekreterare, Lena Rodin, region Skåne och 
sekreterare i styrelsen i vanliga fall. Lena Rodin 
gick igenom SHR:s verksamhetsberättelse som 
man i sin helhet kunde läsa om i Hudterapeuten 
nummer 2 och som presenterats på vår interna 
hemsida.

Anna Skinnargård, region Värmland/
Västmanland/Närke och kassör i SHR gick ige-
nom årsbokslutet och detta godkändes. Vi gick 
också igenom en riskanalys vi gjort i och med 
Coronakrisen. Det går dock inte idag att överblicka 
konsekvenser ekonomisk för detta.

AKTUELLT / SHR Årsmöte

Våra revisorers berättelser godkändes och styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen hade förslag om att inte höja medlems-
avgifter eller arvoden och detta röstades igenom. 
Även den budget vi lagt godkändes. 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet och 
styrelsens motioner bordlades som helhet till ett 
extra årsmöte.

På grund av att propositioner inte lades fram så 
sitter styrelsens ledamöter kvar på sina poster. 
Undertecknad som ordförande, Malin Tivlin för 
region Stockholm Syd som vice ordförande. Lena 
Rodin för region Skåne och sekreterare, Marie 
Petersson region Västra Götaland och sponsor-
ansvarig och Lovisa Petri Region Östra Götaland. 
Posten för region Uppland/Dalarna är vakant då 
ingen ny kandidat hade hittas. Till externa revisor 
valdes ånyo Margaretha Forman och som internre-
visor invaldes Eva Gester.

På förslag från årsmötesdeltagarna så beslutades 
att valberedningen sitter kvar fram till det extra 
årsmötet.

Alexandra Jastré och Anne-Lie Söderbjer Svensson 
valdes om till utbildningsutskottet och Hanna 
Kallio till Etiska Rådet.

Ann-Charlotte Åström från region Norrland, pre-
senterade det inkomna förslaget på hedersmedlem 
och gratulerade Ann-Charlotte Andersson Rosén 
som antogs av stämman. 

Vi berättade kort om det fortsatta arbetet med den 
europeiska standarden och frågan kommer att dis-
kuteras igen vi det extra årsmötet.

En ny tradition har införts under årsmötet. Vi 
delar ut medaljer till de som varit medlemmar 
sammanhängande i mer är 25 år. Just detta årsmö-
tet var det inga som tilldelades medalj men vi vet 
att det snart är ett gäng nya medlemmar som kom-
mer att tilldelas medalj.

Marie Petersson gratulerade alla som erhållit mäs-
tarbrev under 2019.

Till sist avslutades mötet med att tacka av alla som 
nu lämnar sina uppdrag. Nathalie Koverman som 
redaktör och styrelseledamot, Lena Edberg som 
redaktör, Elisabeth Engström som internrevisor 
och valberedningen.

Slutligen riktade undertecknad som ordförande ett 
stort tack till styrelsen och kansliet för ett utom-
ordentligt arbete under 2019. Och ett stort tack 
till alla medlemmar som visade på ett stort enga-
gemang genom att närvara vid årsmötet. Vi är ett 
aktivt och starkt förbund.

Blommor, tack och diplom kommer att skickas 
hem till alla berörda. Alla deltagare vid årsmötet 
fick också en fin necessär hemskickad som tack.

Annica Joensuu
Fortsatt ordförande i SHR

AKTUELLT / SHR Årsmöte

För första gången i SHR:s snart 65-åriga historia genomförde vi vårt årsmöte digitalt på grund av omständig-

heterna vi nu lever i. Vi hade varit tvungna att ställa in vår kongress och hade bara några dagar på oss att ordna 

med det tekniska för detta möte som hölls lördag 21 mars som planerat. Efter omständigheterna så förlöpte 

mötet väl, men de stora viktiga frågorna var vi tvungna att skjuta på till framtiden och vi behöver därför sätta in 

ett extra årsmöte så fort det är möjligt.

Foto: Karin ByrudFoto: Melinda IngvarssonFoto: Nanny Öström NormanFoto: Cecilia Bricknall

SHR styrelse



26  |  hudterapeuten juni 2020 juni 2020 hudterapeuten  |  27  

Aktuellt /Effekter av Coronapandemin Aktuellt / Effekter av Coronapandemin

Det är märkliga tider just nu och alla i Sverige kommer nog drabbas på något sätt. Om man inte själv eller nära anhörig 
blivit sjuk eller varit i riskgrupp, så kanske man har drabbats ekonomiskt. Även SHR kommer att påverkas ekonomiskt. 
Det är oundvikligt. Eftersom detta i sin tur kommer att påverka våra medlemmar vill vi ge en förklaring till hur styrelsen 

arbetar med denna fråga. Se också separat artikel om vad styrelsen vidtagit för åtgärder för medlemmarna 
under krisen.

EFFEKTER AV CORONAPANDEMIN

SHR:s ekonomi
Som vi tidigare redogjort i Hudterapeuten och 
till medlemmar vid flera årsmöten har styrelsen 
länge sett en rad utmaningar, bland annat bristen 
på arbetskraft för alla de uppgifter som ska utfö-
ras samtidigt som det inte finns ekonomi för att 
anställa fler. SHR har växt enormt de senaste 10 
åren vad gäller uppgifter och åtaganden och den 
allt större verksamhet som vi har, täcks inte av 
medlemsavgifterna. Vi är idag beroende av andra 
intäkter så som Hud & Kosmetik och detta är 
riskabelt.

Styrelsen vill också lägga en stabil grund för 
framtiden och bli en mer professionell organisa-
tion. Nya tider kräver också fler tekniska lös-
ningar som kostar. Vi vill vara en organisation 
i framkant och som syns, bland annat genom 
marknadsföring. Allt detta kräver mer resurser. 

Styrelsen har redan vidtagit en del åtgärder och 
hade ett förslag på organisationsförändring som 
skulle läggas som proposition vid årets årsmöte. 
Denna innebar i korthet att vi ville bilda ett servi-
ceaktiebolag för främst mässan Hud & Kosmetik. 
Detta för att kunna bli momsregistrerade och att 

kunna hämta hem den moms som idag går förlo-
rad. De ökade intäkterna på ca 800 000 kr skulle 
ge möjlighet att anställa mer personal. 

Sedan kom Coronapandemin!

Effekter av Coronapandemin
Precis som våra medlemmar har SHR drabbats av 
förlorade intäkter på grund av Coronapandemin. 
Viktigt att känna till i sammanhanget är detta 
med Force Majeure, att vi bara kan få återbe-
talning för våra egna inbokade event om det 
finns regeringsbeslut som säger att de inte får 
genomföras. Vi har förlorat intäkter på inpla-
nerade kurser, SHR kongress och årsmöte, SPA, 
annonsering i Hudterapeuten mm till följd av 
Cooronapandemin. Sannolikt kommer intäkter 
på Hud & Kosmetik att minska på grund av att 
våra leverantörer tillika utställare har det 
tufft nu.

Totalt har vi budgeterat intäkter i år för ca 8.4 
miljoner kronor. I ett värsta scenario så blir våra 
intäkter i år, så lite som 4.5 miljoner kronor. 
Detta innebär att vi måste dra ned i våra kostna-
der rejält.

Text: Annica Joensuu

SHR:S INTÄKTER
Nedan är de intäkter som SHR får in.

typ av intäkt       beräknade intäkter enligt  budget
Hud & Kosmetik      3,8 milj. kr
medlemsavgifter, personliga medlemmar   2,9 milj. kr 
medlemsvaror, tävlingar, sponsring etc   600 000 kr
annonsering Hudterapeuten     500 000 kr
medlemsavgifter servicemedlemmar, skolor m.fl  500 000 kr
kurser       100 000 kr  

TOTALT ca       8,4 milj. kr

SHR:S KOSTNADER
typ av kostnad     beräknade kostnader enligt budget
Hud & Kosmetik     2 milj. kr  
löner till kanslipersonal    2 milj. kr  
hudterapeuten, layout, tryck, porto   800 000 kr  
arvoden granskare, kursledare m.fl.  550 000 kr
övriga kostnader, försäkringar m.m.  530 000 kr 
lokalkostnader     500 000 kr
strategi och PR     300 000 kr
redovisning, revision    250 000 kr
kongress och årsmöte    250 000 kr
Cidescokostnader bla medlemskap   240 000 kr
resa och boende granskare, kursledare, styrelse 200 000 kr
trycksaker, medlemsvaror, ID brickor m.m.  150 000 kr 
dataprogram, hemsida m.m.   100 000 kr
frakt, porto     100 000 kr
Hantverkarnas Riksorganisation   100 000 kr 
regionstöd       50 000 kr
kurser         30 000 kr
Marja Entrich Fond       25 000 kr

TOTALT ca     8 170000 kr
Beräknat resultat     + 240 000

De största kostnaderna är löner (23 %), Hud & Kosmetik (23 %) och Hudterapeuten (9,5 %). 

Som man kan se så står medlemsintäkter endast 
för 35 % av SHR:s totala intäkter. Detta är som 
vi påpekat tidigare inte en hållbar situation. För 
att lösa detta måste man antingen höja med-
lemsavgifter eller så får SHR dra ned på sin 
verksamhet rejält. Hud & Kosmetik står för hela 
45 % av våra intäkter samtidigt som vi inte kan 

hämta hem momsen på dessa intäkter som ideell 
förening och momsbefriade. Med anledning av 
Coronapandemin så räknar vi med att få intäkter 
på allt från 4.5 till 6 miljoner kr. Detta är omöjligt 
att säga i dagsläget men klart är att vi behöver 
skära i våra kostnader redan nu.

Kostnaderna för Hud & Kosmetik genererar 
förstås den största intäkt vi har och är svårt att 
skära i så mycket. Vi har därför fattat beslut om 
att minska kostnader för löner genom att ansöka 
om kortidspermittering för att får statligt stöd. 
Vi har också fattat ett beslut om att inte trycka 
Hudterapeuten utan kommer att ge ut den digitalt 
resten av året. Vi har ansökt om hyressänkning 
även om det inte är troligt att vår hyresvärd gå 
med på detta. Vi behöver skära i Strategi/PR, 
frakt, porto, regionstöd, resa, boende m.m. Vi 
kommer också ha minskade kostnader för arvo-
den och kurser. Vi räknar med att vi måste skära 
i kostnader med ungefär 3.8 miljoner och på detta 
sätt också ta igen lite av det underskott vi hade 
för verksamhetsåret 2019. 

Vi måste också förbereda oss på lägre medlems-
intäkter nästa år då många medlemmar har fått 

stänga ned sina verksamheter, bytt jobb eller rent 
av gått i konkurs.

Styrelsen har nu satt ihop en krisplan och en ny 
budget för att kunna klara av ekonomin på grund 
av krisen. Vi tar ett krafttag i ekonomin och ser 
över samtliga kostnader i föreningen.  Som vi ser 
det nu är det den viktigaste frågan för styrelsen 
att jobba med, att aktivt stärka SHR:s ekonomi 
och rädda föreningen från ytterligare förluster. 

Dessa åtgärder kommer att märkas. Vi kom-
mer inte att kunna hålla samma snabba service 
på kansliet som vi haft och vi kommer inte att 
kunna ha så många aktiviteter igång som vi 
brukar. Styrelsens mål med våra åtgärder är att 
behålla SHR starkt och att kunna finnas kvar för 
framtiden.
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"Gianmarco Alfonso" Founder of Rhea

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hud v.15.pdf   1   2020-03-27   10:17:32

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.

Vill du också finnas med på 
https://sokhantverkare.se/?  
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

Text: Annica Joensuu

www.rheacosmetics.se
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P
å frågan om man tror att Coronskrisen 
kommer att drabba verksamheten så 
svarade 99,5 % ja och 97 % uppgav att de 
redan blivit drabbade.

Om på vilket sätt man drabbats svarade 96.5 % 
att man har fått minskade intäkter, 30 % har haft 
sjuk eller smittad personal och 41 % svarade att 
man själv varit sjuk eller smittad.

Majoriteten uppgav att omsättningen sjunkit med 
över 50 % och över 30 % uppgav att omsättning 
sjunkit 75 % eller mer.

Text: Anica Joensuu

MEDLEMSENKÄT 
MED ANLEDNING AV 

COVID -19
I den medlemsundersökning som SHR gjort bland sina medlemmar under vecka 14, ser det mycket 
dystert ut för Sveriges hudterapeuter. Nästan alla hade redan påverkats negativt ekonomiskt när om-
sättningen sjunkit dramatiskt på grund av avbokade kunder och att inga nya bokningar kommit in. Hela 

40 % av de medlemmar som driver eget företag svarade på enkäten*

A
ndra sätt som man påverkats på är att 
man fått konsultuppdrag avbokade, haft 
många avbokningar av äldre kunder 
som är i riskzon, haft inhyrda terapeuter 

som sagt upp sina hyreskontrakt, fått vårda sjuka 
i familjen, haft mindre försäljning på grund av att 
allmänhet uppmanas att stanna hemma, allmän 
oro för kroppskontakt bland kunder, kunder hål-
ler i sina pengar av oro för sin egen ekonomi, att 
man själv tillhör riskgrupp, ökade kostnader för 
hjälp med att kunna arbeta mer säkert. Några 
uppgav att de redan gått i konkurs eller helt enkelt 
valt att byta jobb på grund av krisen.

Samtidigt som de allra flesta kunder avbokat så 
sker inga nybokningar av kunder.

Bilden visar hur mycket omsättningen har minskat.

Bilden visar hur nya bokningar har påverkats.

M
ånga hade redan utnyttjat delar av reger-
ingens krispaket. 60 % uppgav att de tagit 
till kortidspermittering och 27 % ansökt 
om finansiellt stöd hos riksbanken.

M
ånga har också tvingats ta till andra 
åtgärder som t.ex att få till stånd 
hyressänkning eller anstånd med 
hyresbetalning. Övriga åtgärder har 

varit, uppsägning av personal, uppsägning av 
lokal, stänga företaget, skaffat extrajobb, tagit av 
privata besparingar, pausa amorteringar, inte ta ut 
lön, låna av släktingar m.m.

På frågan om hur länge man kan hålla  
uppe verksamheten svarar 36 % mellan 
2 och 4 månader.

Bilden visar vilka åtgärder man tvingats ta till.

Andelen som inte kan ta ut lön är 50 %. Några tar 
ut en liten lön och de flesta tar nu dagen som  
den kommer. 

På frågan om hur de kommer att påverka privatekonomin så 
angav 23 % att det just nu påverkar lite. Man försöker lösa situa-
tionen med sparade pengar, extrajobb, lån, sälja bostad, sätta 
företaget i konkurs, stöttning av föräldrar m.m.

Eftersom många tvingas leva på sin partners lön så påverkar det 
också självständigheten och oron är stor då många har en part-
ner som också driver eget eller har blvit uppsagd.

- Massa avbokningar. Lever timma för timme. Är en
berg- och dalbana.

- ALLT har totalstoppat! INGEN kommer på behand-
ling eller köper produkter eller bokar, eller ringer. ALLA
är rädda för kroppskontakt.

- Kanske inte har nåt jobb inom en snar framtid.

- Håller in på allt, min lön, köp av produkter m.m.

- Vi har tagit hjälp av kunnig personal för vår
säkerställa att vi håller rätt hygien och våra städrutiner,
vilket har kostat oss en del i pengar, vi får också bekosta
extra material i form av sprit och skydds-kläder.

- Har inte råd att driva vidare. Alla avgifter och lån
skall betalas tillbaka. Finns inte utrymme för detta.

Här är några kommentarer som lämnats:
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Aktuellt / Stockholms Hantverksförening SERIE / Etiska regler

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

 STOCKHOLMS 
HANTVERKSFÖRENING 

DELAR UT NÖDSTÖD 
TILL BEHÖVANDE 

HANTVERKSFÖRETAG 
Många hantverksföretag drabbas hårt av den ekonomiska krisen i Coronavirusets 

spår. Därför har Stockholms Hantverksförening instiftat ett tillfälligt bidrag till 
behövande medlemmar.

- Jag får dagligen samtal från oroliga medlem-
mar. Det är ett faktum, nu dör Stockholms små 
hantverksföretag. Till skillnad från storföreta-
gens ljudliga försvinnande dör småföretag en 
mycket tyst död, men det gör lika stor skada 
för vårt samhälle, säger Nicole Pluntke, VD för 
Stockholms Hantverksförening.

Stockholms Hantverksförening bildades 1847 
och har sedan dess disponerat olika fonder, bland 
annat för att trygga tillvaron för hantverkares 
efterlevande. Det är från dessa fonder det nu 
finns möjlighet för föreningens medlemsföretag 
att ansöka om bidrag.

- Vi tror inte att det här bidraget kommer att vara 
hela lösningen för ett hantverksföretag i nöd, 
men tillsammans med regeringens insatser och 
lojala kunder kan det vara den hjälp ett företag 
behöver för att överleva krisen. Vi behöver alla 
dra vårt strå till stacken i dessa svåra tider och 
det här är Stockholms Hantverksförenings sätt att 
hjälpa till, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för 
Stockholms Hantverksförening.

Stockholms Hantverksförenings medlemsföretag 
består till största delen av små hantverksföreta-
gare. Det är allt från låssmeder och elektriker till 
skomakare, möbeltapetserare och stuckatörer.

- Även om det inte känns så just nu, så kommer 
det att komma en vardag efter krisen. Då kommer 
folk åter behöva finsnickare att bygga om kök, 
skräddare att lägga ut byxor efter en sommar med 
för mycket av det goda och skomakare att klacka 
om favoritskorna. Därför är det jätteviktigt att 
Stockholms hantverksföretag inte försvinner nu, 
avslutar Nicole Pluntke.

För mer information kontakta:

Nicole Pluntke
 VD Stockholms Hantverksförening, 
tel. 070-493 93 72   e-post: nicole.pluntke@hantverkarna.se

Caroline Eriksson
kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, 

tel. 070-432 89 40   e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se 

www.janeiredale.se
www.combinal.se
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Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020

Text: Annica Joensuu

The Skincare Professionals Awards (SPA) är öppen för svenska företag som bokat sig på Hud & Kos-
metik och som har produkter avsedda för hudterapeuter att arbeta med i behandlingar, 

dvs kabinprodukter.

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. 

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.

Kontakta shr@shr.nu för mer information.

Aktuellt / Döda kroppar - Kontroversiell utställningAllt som huden behöver 
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BEHAN DLI NGSM ETODER 
Injektioner, Micro-needling, Micro-pricking, 
Nano Saft, Turtle pin med flera 

ASTOMc::> Köp NCTF® på www.astomedsho · se 
Helhetsleverantör av produkter oc tillbehör till din klinik. SMOR 111 

www.astomedshop.se
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Aktuellt / Ny hedersmedlem

NY HEDERSMEDLEM 
I SHR

Vid årsmötet 21 mars så antogs Ann-Charlotte Andersson Rosén som ny 
hedersmedlem i SHR. Nomineringen var inskickad av vår tidigare 

ordförande Elisabeth Engström och löd:

Nominering till Hedersmedlem i Sveriges 
Hudterapeuters Riksorganisation.

Jag vill nominera Hudterapeutmästare Ann-
Charlotte Andersson Rosén. Ann-Charlotte är 
hudterapeut och medlem i SHR sedan 1989 och 
har idag en imponerande meritlista.

Förutom att driva sin egen salong 
Diatermikliniken i Kalmar, har hon varit SHR-
examinator i 10 år mellan 2001-2010, suttit i 
utbildningsutskottet 4 år mellan 2004-2008, vice 
ordförande i SHR 2010-2013 samt suttit i SHR:s 
etiska råd 2013-2017.

Sedan 2011 arbetar hon aktivt med den 
Europeiska Standarden där hon sitter i den tek-
niska kommittén.
Jag kan inte tänka mig någon medlem som för-
tjänar denna utmärkelse mer än Ann-Charlotte, 
som i det tysta oförtrutet arbetar vidare för SHR.

Elisabeth Engström

Varmt grattis från styrelsen

Aktuellt / Ny internrevisor

VI VÄLKOMNAR VÅR NYA 
INTERNREVISOR 

EVA GESTER
Eva valdes in som internrevisor vid årsmötet 21 mars för en mandatperiod av 2 år. Internrevisorns 

roll är att löpande under året kontrollera att styrelsens medlemmar verkställer de beslut som tagits 

på styrelsemöte och årsmöte. Följer upp organisationens budget under året och kontrollerar att 

den följs. Går igenom bokföring tillsammans med redovisningsbyrå för att kontrollera inkomster och 

utgifter mot fakturor, kvitton och dylikt. Går igenom halvårsrapporter och bokslut inför årsmötet. Ska 

löpande lämna skriftliga rapporter till styrelsen. Internrevisorn ska årligen sammanfatta sin gransk-

ning av styrelsen i en skriftlig rapport. Denna ska överlämnas till styrelsen senast sju dagar innan 

ordinarie årsmöte.  Vi önskar Eva lycka till med uppdraget.

PRESENTATION AV EVA:

Jag har fantastiska 41 år i yrket då jag utbildade 
mig på Nya Elementars gymnasium 1978. Under 
mitt yrkesliv arbetade jag först många år som 
anställd men är egen företagare sedan 1994. För 
mig har det alltid varit naturligt att vara medlem 
av SHR.

Jag har under två olika perioder haft förmånen att 
sitta i styrelsen både under mitten av 1980-talet 
och 2000-talet som kassör, klubbmästare samt vice 
ordförande och sett förbundets fantastiska utveck-
ling till vad det är idag.  

Som hudterapeut har jag framför allt varit specia-
liserad i nålepilering och arbetat med remitterade 
patienter från landstinget. Idag jobbar jag med allt 

från klassiska behandlingar till avancerad hudvård 
och mikroneedling. Jag har min salong Gester 
Institut. Stockholm i Vasastan där jag även hyr ut 
behandlingsrum till en naprapat och en medicinsk 
fotterapeut. 

Jag ser fram emot att ännu en gång kunna enga-
gera mig i förbundet nu som intern revisor och att 
jag hoppas att mina samlade erfarenheter kommer 
att vara till hjälp.

Jag är innehavare av certifikat i nålepilering, IPL/
laser och spec. hudterapeut. Har förutom hudtera-
peututbildning, utbildning i ekonomi och försälj-
ning.

Text: Annica Joensuu
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S
venska Spahotell verkar för att 
våra svenska spa ska uppnå 
och hålla en viss standard som 
ger dig som besökare en tryg-
gare vistelse och som garante-
rar en hög kvalitetsnivå. Och 
med hög kvalitet innefattar 
allt från ett högklassigt utbud 

av behandlingar till aktiviteter att delta i. Där 
kommer även personalfrågan in i bilden, där de 
garanterar att allt detta utförs av välutbildad per-
sonal. Med detta i ryggen ger det dig som anställd 
på en godkänd spaanläggning en viss form av 

trygghet också. De verkar även för ett hållbar-
hetsperspektiv inom hela spabranschen i Sverige. 

ARBETSUPPGIFTER
Föreningen arbetar bland annat med uppgifter 
som att främja nätverkande och kompetensut-
veckling, bland annat genom att de anordnar 
Spadagarna varje år. I år skulle de varit på Frösö 
Park Hotel 29 - 31 mars, men på grund av rådan-
de situation med Covid-19 är så det inställt. 

Andra viktiga frågor de driver är utbildning och 
personalförsörjning, arbetsgivarfrågor och poli-
tiska beslut. De hjälper till med marknadsföring 
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Föreningen Svenska Spahotell är en fristående förening sedan 2004 som arbe-

tar för att kvalitetssäkra svenska anläggningar med spaverksamhet. Idag är 43 

anläggningar i Sverige godkända, från Tornedalen i norr till Skivarp i söder. För att 

bli godkänd av dem krävs att anläggningar uppnår en hel del kriterier. I styrelsen 

hittar vi ledare från några av Sveriges främsta spaanläggningar.

Text: Johanna Stridsberg

 

Svenska Spahotell 

Serie / SPA



SERIE
SPA
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av medlemsanläggningarna och spakoncept och 
verkar för att utveckla branschidentiteten och 
branschstandarden. Arbetet har bland annat lett 
till:
•  Aktivt deltagande i SHR ś utvecklingsfrågor för 
spamedarbetare som omfattas av SHR ś avtal med 
HRF
•  Framtagande av relevanta nyckeltal som 
    rapporteras till och sammanställs av SHR.
•  Kartläggning av branschbehov och 
    utbildningsbehov
•  Marknadsföring av medlemsanläggningarna        
    mot en internationell kundkrets.

KRITERIER FÖR ATT BLI GODKÄND 
SPAANLÄGGNING
Kriterierna har sin grund i de klassiska fyra 
hörnstenarna för spa, och kortfattat beskriver för-
eningen dem så här:

Behandlingar: 
Utbudet ska vara brett och det ska finnas behand-
lingar tillgängligt för både ansikte, kropp, händer 
och fötter. Massage och hudvårdsbehandlingar 
ska erbjudas.

Fysisk träning: 
Ska erbjudas dagligen, vara kostnadsfritt och vara 
organiserade i form av träningsaktiviteter.

Vila: 
Ska återfinnas i anläggningens atmosfär och även 
detta ska erbjudas kostnadsfritt och i en organise-
rad form dagligen.

Mat & dryck: 
Helhetsupplevelsen ska stärkas av både mat 
och dryck.

UTMÄRKELSER
Tillsammans med TrustYou, som är ett datorpro-
gram, utses de tre bästa spahotellen som levererat 
de bästa gästupplevelserna under året och ta emot 
priset ”Best Guest Experience Award”. Vinnarna 
tas fram under en 24-månadersperiod där man 
samlat in över 100 000 gästrecensioner från 250 
websidor. 

2019 års prispall såg ut så här:
•  Guld – Frösö Park Hotel, Östersund
•  Silver – Loka Brunn, Grythyttan
•  Brons – UpperHouse Spa (Gothia Towers),  
   Göteborg

Likaså utser man ”Årets ledare i spabranschen”, 
som tidigare kallades Årets spachef. Som ett led i 
uppdraget att utveckla den svenska spabranschen 
utses därför en ledare som får ta emot detta pris 
varje år. Syftet är att motivera, inspirera och 
entusiasmera alla som arbetar på medlemsanlägg-
ningarna. 2019 års vinnare blev Camilla Garcia, 
spachef på Grand Hôtel Nordic Spa & Fitness i 
Stockholm. Med spänning ser vi fram emot 2020 
års vinnare av utmärkelserna.

Forts. föreg. sida

Serie / SPASerie / SPA

sommar = solskydd
Dermalogicas välutbildade hudterapeuter  
hjälper på vägen mot bättre hudhälsa. 

dermalogica.se

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

Vill du veta mer om Dermalogicas behandlingar och produkter, kontakta oss. 

www.dermalogica.se


KALL
Rosa, röd eller blå undertoner i huden med 

blåa blodådror på insidan av handleden.
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Text: Johanna Stridsberg

A
tt hitta det bästa underla-
get som matchar varje unik 
hudfärg kan vara både utma-
nande och inte allt för sällan, 
frustrerande. Det svåra är inte 
att hitta rätt nyans- utan rätt 
underton. Vi kan oftast lätt 
se om nyansen är för ljus eller 

mörk, men svårare är att se varmt eller kallt.
Din hudton kan vara antingen varm, kall eller 
neutral. Det är väldigt bra att veta vilken hudton 
man har när man ska välja allt från kläder, smink 
och hårfärg. 

Vad gäller avgörandet om en person är varm eller 
kall, så är det inte bara huden man tar hänsyn till. 
Det är ett resultat av helheten; hud, hår och ögon. 
Och alla människor har en mix av både varmt 
och kallt. Men det är i en analys som det fram-
kommer vad personen är mest utav. Det finns 
egentligen inte varken rätt eller fel färger, utan 
bara mer eller mindre fördelaktiga färger, samt 
att man alltid passar i det som man trivs i. Men 
för att på ett enklare sätt förklara skillnaderna, 
uttrycker jag det i texten som ”rätt” eller ”fel”.
”Rätt” färg får dig att stråla och framhäva hela 
dig på bästa sätt. Och tyvärr kan ”fel” färger få 
dig att se trött och glåmig ut. Vad gäller smink 
så kan ”fel” färger och undertoner framhäva en 
optisk illusion av att huden blir glåmig, flammig 

eller blek med mörka ringar under ögonen. Linjer 
och skuggor framträder och tänder och ögonvitor 
kan tendera att se gråa eller gula ut om färgerna 
inte stämmer överens med din underton.

Oavsett om huden är ljus, mörk eller någonstans 
mittemellan så är det alltid undertonen på huden 
som avgör. För att underlaget ska bli så naturlig 
som möjlig gäller det att hitta rätt nyans som 
stämmer överens med hudens underton. 

Så, hur vet man vilken hudton det är?  Ett tränat 
öga har lättare för att se detta, men inte allt för 
sällan så är det ganska svårt. Det gäller att öva 
och testa sig fram. Men med dessa guidelines 
hoppas jag att du kan få lite hjälp på vägen.

När man väl kommit fram till rätt nyans och 
underton på basprodukt är det dags att välja rätt 
rouge, skuggor och läpp produkter, vilket också 
kan också vara svårt. Men med denna mallen kan 
du vara på den säkra sidan.

VARM UNDERTON
-Alla färger ska ha en gul, varm underton. 
Exempelvis:
Guldbrun, peach, korall, guld, brons

KALL UNDERTON
-Alla färger ska ha en röd eller blå kall underton. 
Exempelvis:
Rödbrun, grå, ljusrosa, mauve, silver

Tänk, att det var väl ändå på tiden att makeup för den mörkare huden skulle få ta fart på marknaden. 

Utbudet för ljus hud är enorm och som tur är så har utbudet av makeup för mörkare hudfärg utvecklats 

under de senare åren. Den somalisk-amerikanska supermodellen, Iman Abdulmajid, även känd som 

David Bowies fru, var en av pionjärerna med sitt egna makeupmärke, Iman Cosmetics. Och idag växer 

utbudet där fler och fler, både etablerade och nya märken, erbjuder makeup för 

ett större spektra av hudfärger.

FÄRGANALYS AV 
MÖRKA HUDTONER

TEMA / Melanin TEMA / Melanin

NEUTRAL
En mix av varm och kall

Den översta kvinnan har en tydlig röd 
underton, medan den mittersta har en 

gul och varm. 
Den understa är mer åt det neutrala hållet.

VARM
Gul eller guldiga undertoner i huden med 
gröna blodådror på insidan av handleden. 

Medfödda fräknar kan vara en hint om 
en varmare hudton.
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M
elanin, ämnet som främst 
förknippas med huden och 
dess hudfärg. Melanin är ju 
det ämnet som är viktigast 
för att bestämma färgen på 
individens hud, men även 
på håret. Vi har även ämnet 

i andra delar av kroppen, exempelvis i näthinnan 
och i njurens och binjurens märg, och faktiskt 
också i innerörat och i hjärnan. 

Eftersom melanin är en polymer som är upp-
byggd av en kedja av molekyldelar, monomerer, 
finns det olika typer av melanin, bland annat 
eumelanin och feomelanin.

Melanocyterna som finns i överhuden är cellty-
pen som producerar melaninet. Människor av 
skilda färger har ungefär samma koncentration 
av melanocyter i huden, men melanocyterna hos 
mer mörkhyade människor uttrycker mer av vissa 
gener som gör så att mer melanin produceras.

Feomelanin
Detta är en form av humant melanin, som finns i 
mindre mängd i hud och hår. Människor som är 
ljushyade har större mängd feomelanin än mörk-
hyade. Feomelanin innehåller aminosyran cystein 
vilket ger rödgula färgtoner, och återfinns därför 
i stora mängder i rött hår och orsakar även den 
rödaktiga färgen hos fräknar. Fräknar är ärftligt 
och ett dominerande anlag.

Man föds inte med fräknar, utan det är först när 
huden utsätts för solljus som melanocyterna akti-

veras. Detta gör att fräknar mörknar och blir fler 
och fler. 

Att sminka fram fräknar
Som med allt annat går det trender i fräknar. Just 
nu är det faktiskt så pass hett att många över-
väger att tatuera fräknar. Men det finns ett par 
enklare metoder för dig som vill testa på fräknar. 
Och eftersom fräknar har med naturlighet att 
göra, så är en naturligare bas att föredra för ett så 
autentiskt resultat som möjligt. Men också för att 
undvika en annan typ av sminkning… den under 
påsken ni vet. Och så till sist, det här med singu-
lar och plural; en fräkne, flera fräknar.

3 tips för att testa på ephilides-trenden:
PENNA: Applicera först din bas. Använd sedan 
en brynpenna, kajal eller liknande produkt i öns-
kad kulör och tryck lätt dit ”fräknarna” där du 
vill ha dem. ”Sudda” sedan till önskat slutresultat 
med fingrarna eller någon form av applikator, en 
makeupsvamp exempelvis.

SKUGGA: En skugga kan ge ett mjukare intryck 
än en penna. Då är tipset att använda en smal 
eyelinerpensel och lämplig kulör på skugga.

BRUN UTAN SOL: För en något längre varaktig-
het än makeup, kan du använda en smal eyeliner-
pensel och en BUS-produkt för att dutta fräknar 
där du vill ha dem i ansiktet. Detta görs då på en 
ren, exfolierad och återfuktad hud.

Text: Johanna Stridsberg

FEOMELANIN 
OCH 

FRÄKNAR
Trender kommer och går, men den här verkar bestå. Redan 2016 kunde 

man läsa om att sminka fram naturliga fräknar, ephilides. 
Den här naturliga trenden, håller i sig även i år.
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SVERIGE VS 
AUSTRALIEN 

Med anledning av temat för detta numret av tidningen, har jag tagit hjälp av min släkting som är hud-
terapeut och just nu befinner sig på andra sidan jordklotet, närmare bestämt i Melbourne, Australien. 
24-åriga Emma Stridsberg gick sin utbildning på Gilda skolan i Malmö och tog examen 2016. Samma 
år tävlade hon i Yrkes-SM och tog hem en bronsmedalj. Sedan dess har hon arbetat som hudterapeut 
på olika salonger i södra Sverige- men beslutade sig för att släppa taget om allt här hemma, och resa 
iväg på egen hand till Australien. Det här är alltså en liten rapport från en svensk hudterapeut i landet 

down under om solvanor, restriktioner och lärdomar.

EMMA STRIDSBERG

Hudterapeut

Berätta lite om hudterapeutyrket i Australien
I Australien är yrkestiteln beauty therapist och 
det finns en hel del likheter jämfört med att vara 
hudterapeut i Sverige. Utbildningen är lik den 
svenska, och CIDESCO är också vanligt här. 
Tyvärr är det väldigt ovanligt att man får fast 
jobb som heltidsanställd. Istället är timanställ-
ning väldigt vanligt, men det gäller i och för 
sig inte bara hudterapeutbranschen, utan även i 
andra branscher. Där tycker jag att Sverige erbju-
der en säkrare anställning i många fall. Lönerna 
är motsvariga till Sveriges skulle jag säga. Men 
att jobba sena kvällar och söndagar är inte alls 
ovanligt här.

Hur ser rekommendationerna för solande ut?
Ozonskiktet är som känt naturligt tunnare på 
vissa ställen runt om i världen, där föroreningar 
är den stora boven. När ozonlagret är väldigt 
tunt, eller obefintligt, drabbar det oss negativt 
genom att det inte kan skydda oss från solens UV 
strålar på samma sätt. Här, i Australien, är ozon-
skiktet väldigt tunt, och i sydöstra Australien har 
det till och med ett stort hål i sig.

Redan från dagis marknadsför skolorna sig med 
att dom har ett bra "sol-tänk", och man ser ofta 
slogans som: "no hat, no play" och "slip, slop, slap 
-slip on a shirt, slop on sunscreen and slap on 
a hat”, ”-Ta på en tröja, ta på solkräm och ta på 
en hatt". 

Oftast har skolorna solskydd för eleverna, och att 
ha hatt på sig är en del av skoluniformen. 
Lekparker och skolor har alltid skuggdraperi för 
att alltid undvika solen.

På vädernyheterna kan man alltid se hur ozon-
lagret är och hur stark solen kommer att vara i 
veckan. Rekommendationen är att man ska und-
vika solen på sommaren mellan klockan 11 - 15 

och alltid ha på minst spf 30. Man kan också 
ladda ner en app till telefonen, som hjälper dig att 
ha koll på det mesta som rör UV-påverkan.

På stränderna ser man nästan alltid folk med 
uv-kläder, allt från småbarn till de äldre som är 
ute på stranden. Dock är det ett glapp mellan 
15 - 30 åringar som väljer att inte ha uv-kläder på 
sig. Detta trots att man dagligen ser reklam och 
annonser oavsett vart du är, om hur viktigt det är 
att gå till sin läkare för att kolla sina fläckar och 
hur vanligt hudcancer är.

Och så lite statistik och siffror
Australien är ett av de länder i världen som har 
högst statistik på hudcancer.

Enligt Cancer Counsil Australia räknar man med 
att cirka två av tre kommer att få diagnosen hud-
cancer när de är 70 år. 

2016 dog 1960 människor av hudcancer i 
Australien, varav 1281 var från malignt melanom. 
Varje år tar läkare i Australien emot över 1 miljon 
patientkonsultationer för hudcancer. Hudcancer 
står för cirka 80% av all nyligen diagnostiserade 
cancerformer. 

Några sista kloka ord på vägen

Även om solen kan vara vår vän som ger oss redska-
pen för att producera D-vitamin, krävs det bara 15 
min per dag i solen med bara armar för att täcka vår 
tillräckliga D-vitaminproduktion. Men solen är även vår 
fiende då majoriteten av hudcancer orsakas av över-
exponering av solen. Det gäller alltså att sola rätt och 
säkert, slip, slop and slap,den ramsan tar jag med mig 

hem till Sverige, när nu det blir av med tanke 
på Covid19.

Text: Johanna Stridsberg
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TRENDEN 
SOLSKYDD 
OCH BRUN 
UTAN SOL 
Som hudterapeuter är vi nog rörande överens om att ingen 
hudvårdrutin är komplett utan ett dagligt skydd med en hudvår-
dande solskyddsprodukt. Jag skulle nog våga påstå att vi alla 
är överlyckliga över att just solskydd numera faktiskt är en trend.
Hand i hand med att konsumenterna använder sig allt mer av 
ett effektivt solskydd – har intresset för en riktigt bra brun utan 

solprodukt tilltagit väsentligt.

I
dag finns det mängder med bra sol-
skyddsprodukter på marknaden. Att det 
är en trend att skydda sig mot solens 
skadliga UV-strålar, råder det ingen 
tvekan om. Törsten för fler, nya inno-
vativa produkter verkar aldrig ta slut. 
Idag kan vi se allt från primers, dag-
krämer och foundations i olika former 
som spray, droppar och mousse med 
solskydd. Även produkter för resten 
av kroppen exploderar; håroljor och 

masker, hand, - och kroppslotioner i diverse olika 
utföranden.  

Aldrig förr har det varit så lätt som nu att köpa 
med sig en solskyddsprodukt med sig hem. Eller? 
Kan det stora utbudet förvirra och vilseleda? 
Kanske, för idag är det dock inte enbart sol-
skyddet eller dess sköna känsla på huden som 
konsumenten tittar efter. Veganskt, Eco och sili-
konfritt – är några av de märkningar och faktorer 
som spelar in i konsumentens val. ”Free-from”-
argument, som exempelvis; parfymfri, är också 
viktig i konsumentens val av produkt. Tyvärr 

kan detta vilseleda en hel del. För vad finns då i 
produkten? Här ligger det ett stort ansvar på oss 
hudterapeuter att hålla våra kunder rätt infor-
merade och upplysta om solskydd. Vilken typ 
av solskydd det är, och vilka ämnen som är den 
aktiva faktorn i produkten är viktig att vi har koll 
på och förmedlar till kunden. Likaså vilka andra 
hudvårdande ingredienser som skyddar, reparerar 
eller återfuktar.

De flesta av de professionella märkena har idag 
någon produkt i sitt sortiment med ett bra sol-
skydd. Brun utan solprodukter finns också repre-
senterade, men är fortfarande något mer ovanliga 
här. Märken som Ida Warg, ST.Tropez, Tan Can 
och James Read erbjuder massor av olika typer 
och formulas som skapar ett must-have begär. 
De har även snygga förpackningar, hudvårdande 
ingredienser och överkomliga priser. Vad som 
dock är viktigt för oss att hålla konsumenterna 
påminda om är att det solkyssta resultatet inte 
ger något skydd mot solen som vårt egna melanin 
gör. Och ja, då är vi tillbaka på solskyddsproduk-
ternas vikt i detta. 

Text: Johanna Stridsberg
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I
dag vet de flesta att solens strålar kan orsaka 
cancer – trots detta är det fortfarande allde-
les för många som bränner sig för att de inte 
skyddat sig ordentligt. Vi som hudterapeuter 

har stor påverkansmöjlighet att hjälpa till att 
förändra detta genom att upplysa och informera 
kunderna om vikten av att använda ett bra sol-
skydd och att sola säkert. Vi stöter på många 
kunder och kan därmed också ibland upptäcka 
fläckar och hudförändringar som kan ge oss 

en varningssignal. Dock får vi aldrig ställa en 
diagnos, utan bara hänvisa kunden vidare till en 
hudläkare. Malignt melanom, en av de otäckaste 
hudcancerformerna, kan behandlas effektivt med 
kirurgi om det upptäcks tidigt. Därför är det 
viktigt att man faktiskt kollar upp misstänkta 
fläckar. Idag finns det ett par olika appar på 
marknaden som också kan hjälpa till att hålla lite 
koll på fläckarna. 

Text: Johanna Stridsberg

Den här bilden har varit med i Hudterapeuten 
tidgare - men med tanke på de mörka siffrorna vi 
har här i Sverige - tyckte jag att den skulle få vara 
med igen. Vi kan inte få nog med påminnelse om 
att vara vaksamma på hudförändringar.

Enligt cancerfonden drabbas idag närmare 10.000 
personer i Sverige av någon form av hudcancer 
- varje år. Dessa siffror gäller malignt melanom 
och skivepitelcancer. Utöver detta får cirka 30.000 
- 35.000 personer om året basalcellscancer, vilket 

är den lindrigare formen. Och varje år avlider 
närmare 600 personer av hudcancer. 

Cancerfonden uppmanar också till extra försik-
tighet vad gäller att skydda sina barn då barns 
hudceller är extra känsliga och de har inte heller 
samma möjlighet som en vuxen att skapa samma 
pigmentskydd. En eller flera kraftiga brännska-
dor från solen under barndomen, kan resultera i 
malignt melanom i vuxen ålder.

ABCDE-HJÄLPEN

För att förebygga ska man 
vara uppmärksam på ABCDE
A – Asymmetry/oregelbundenhet
B – Border/kant
C – Color/färg
D – Diameter/storlek
E – Evolving/upphöjningar, förändringar

HUDCANCER         

FLÄCKAR  &
EN CHECK OCH PÅMINNELSE
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M
arknaden är idag fylld med 
både bättre och sämre sol-
skyddsprodukter. Men vi 
glömmer gärna bort ett av 
de bästa skydden vi kan 
använda- nämligen våra 
klädesplagg. Med kläder får 

du alltid ett pålitligt solskydd eftersom textilierna 
absorberar både UVA- och UVB-strålar. Det är 
de olika textiliernas egenskaper som avgör hur 
pass bra skydd plagget ger. Det finns tre grund-
regler som avgör hur pass bra plagget skyddar 
mot UV-strålning: klädesplaggets täthet, storlek 
och färg.

Plaggets täthet
Ju kraftigare, det vill säga tätare tyget är, desto 
bättre skydd ger det. Därför ger oftast en bom-
ullsskjorta ett bättre skydd än exempelvis en 
t-shirt.

Plaggets storlek
Givetvis är ett plagg som är mer heltäckande ett 
bättre skydd än en kortare eller mindre variant. 
En lång maxikjol, långbyxor eller en långärmad 
skjorta exempelvis. Men det är också vidden på 
plagget som avgör. Och då ska man med fördel 
välja löst sittande varianter framför tighta 
modeller.
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TEMA / Melanin TEMA / Melanin

KLÄDERNA 
- vårt bästa solskydd -

Att stanna inomhus är så klart det allra bästa sättet för att undvika att utsätta sig för solens 
skadliga strålar. Men med rätt skydd, och ett bra sol-tänk, kan vi skydda oss bra när vi 
vistas utomhus. Solskyddsprodukter i all ära – men faktum är att det allra bästa sättet att 

skydda sig mot solens skadliga strålning är med våra kläder.

Text: Johanna Stridsberg

Plaggets färg
Mörkare färger på plagg har ett bättre skydd än 
plagg i ljusa färger. Det behöver inte nödvändigtvis 
innebära att man måste bära svarta plagg, men en 
blå, turkos, orange eller grå färg är ett bättre alter-
nativ till exempelvis vit.

PLAGG SOM SOLSKYDD
SPF, solskyddsfaktorn, är ett mått på hur stor andel 
av den skadliga UV-strålningen som släpps igenom 
och når huden. Ett lägre mått innebär ett sämre 
skydd där mer skadliga strålar släpps igenom. Här 
nedan kan du se hur mycket man kan räkna med 
att ett plagg motsvarar, då det inte står på plagget 
som det gör med en hudvårdande solskyddsfaktor.

•  Skjorta i 100 procent bomull: cirka SPF 50
•  T-shirt i 100 procent bomull: cirka SPF 10
•  Blus i 100 procent viskos: cirka SPF 15

Eftersom att de flesta människor använder sitt sol-
skydd på fel sätt, är plagget ett bättre skydd. För att 
en hudvårdande solskyddsprodukt verkligen ska 
ge det skydd som förpackningen visar behövs ett 
mycket tjockare och täckande lager än vad de flesta 
applicerar, och därav ger produkten ett sämre 
skydd. Produkten ska också appliceras igen efter 
ett tag, vilket många också slarvar med. Därför är 
exempelvis en t-shirt som motsvarar SPF 10, ett 
säkrare och bättre skydd än en solskyddsprodukt 
med SPF 10 - 20.

NÅGRA TIPS PÅ PLAGG ATT 
ANVÄNDA I SOLEN
•  Kolla alltid plaggets täthet genom att hålla 
upp det mot ljuset för att se hur mycket ljus 
som släpps igenom.      

•  För att skydda ansiktet är en solhatt bra. 
Men precis som med andra plagg så är tät-
het och färg viktigt. Och speciellt storleken! 
För att solhatten ska ge ett bra skydd för näsa 
och kinder behöver brättet vara minst 7,5 cm. 
Våga vara Hollywood med andra ord. 

•  Ögonen utsätts också för strålningen 
och kan ge upphov till en rad olika skador. 
Därför är det också viktigt att använda sol-
glasögon med bra skydd. Här är det dock lite 
förvirrande med just färgen. För det är inte 
nödvändigtvis så att de med mörkare glas 
ger ett bättre skydd än ljusare eller slipade. 
Termen UV400, polariseringsfilter och olika 
CE-märkningar kan hjälpa dig att välja rätt 
solglasögon. Dessutom är ett solglasögon 
med större glas och bredare bågar ett bra 
alternativ i kampen mot strålarna.

Våga vara Hollywood"
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Vilka vänder ni er till? 
Vi vänder oss till utbildade hudterapeuter med 
fullgod utbildning och ser helst att man är person-
lig medlem i SHR. 

Var ligger ni? 
Vi bedriver både agentur och klinik i nya lokaler, 
uppe i Skellefteå på Nygatan 33a. 

Vilka/hur många jobbar där? 
Härifrån utgår jag, Helen, som är hudterapeut och 
utbildare för Alex Cosmetic och min make Jörgen 
arbetar med order, leveranser och ekonomi. I våra 
lokaler finns lager, Alex Cosmetic AB och kontor 
samt en klinik med inriktning på avancerad hud-
vård. Jag har arbetat som hudterapeut sedan 1990 
och är Hudterapeutmästare sedan 2012. Vi erbju-
der full support och har endast Alex Cosmetic i 
produktportföljen. Så detta är ett märke som vi 

kan fullt ut och, aktivt arbetar med varje dag både 
på papperet och i praktiken. Utbildning till åter-
försäljare sker runt om i Sverige efter förfrågan 
och anmälan. 

Berätta lite om ert sortiment.
Alex Cosmetic är ett familjeägt företag från Essen 
i Tyskland med återförsäljare i över 45 länder. 
Märket har funnits sedan slutet av 40-talet och har 
sin kärna i naturtekniska produkter och ekologis-
ka örtpeelingar. Själva Peelmetoden har fått nam-
net Herbs2peel och klassas som avancerad hud-
vård. Vi tog in märket till Sverige 2014. I grunden 
erbjuds två olika styrkor av örtpeeling för både 
enkla Quickfix-behandlingar och kursprogram 
samt mer raffinerade, korrigerande behandlingar 
för struktur, ärr, pigment och kraftigare anti-
age behandlingar. I sortimentet finns ett 50-tal 

Text: Johanna Stridsberg  

olika produkter, till försäljning och vissa endast 
för specifika program i behandlingsrummet. 

Hudvårdsserien har inriktningar för alla hudtill-
stånd och verkar för en rad olika problemlösning-
ar. Extra roligt då du i behandlingsrummet alltid 
kan skräddarsy och variera din kunds behandling 
med olika kabinprodukter och specialmasker. 
Här finner du till exempel utstickare för rosacea, 
pigment och akne bland annat. Märket är exklu-
sivt riktat till hudterapeuter som aktivt arbetar 
och säljer det i sin salong. Det säljs inte av direkta 
webbutiker utan endast på hudvårdssalonger och 
av certifierad hudterapeut för B och C Peel. 

Vilka resultat kan återförsäljare och kunden 
förvänta sig? 
Som återförsäljare kan man efter godkänd certi-
fiering av Beautypeel (B Peel) och Correcting Peel 
(C Peel) utföra och sälja Alex Cosmetics produkter 
och behandlingar. Både terapeut och kund kan 
förvänta sig snabba synbara resultat för en förbätt-
rad hudhälsa. Till exempel direkt efter en B Peel 
känns en lätt stickande känsla i huden. Huden blir 
rosig och fin under flera dagar efter behandlingen. 
Detta är ett resultat av de mikropartiklar som 
örterna friger vid Peel-behandlingen och som tas 
upp av huden. Medicinalväxter har i årtusenden 
påverkat, läkt, närt och stimulerat huden. Här 

används de koncentrerat och mixade direkt på 
huden - och resultatet kommer visa sig direkt. Vid 
Correcting Peel får vi en total avstötning av övre 
epidermis på fem dagar, utan att skada eller irritera 
huden. En trygg och säker behandling som ses som 
ett naturligt alternativ för till exempel starkare 
kemiska peels som TCA eller fraxellaser. 

En annan fördel som vi ser det är att med örterna 
får vi inte bara en fin effektiv peeling, utan med 
dem kommer också näringsämnen, vitaminer, 
mineraler, spårämnen, tanniner, phytohormoner 
och proteiner tillföras huden. Allt detta tillsam-
mans när och ger huden naturligt de förutsätt-
ningar som den behöver för att självläka och 
skapa balans. Resultat vi ser gång efter gång och 
fortfarande förundras vi över dem. Vad gäller 
hemvården så är prisnivå och kvalitet något vi är 
väldigt stolta över. En hudvårdsserie med humana 
priser till kund och med innehåll som ger resultat 
och effekt. 

Hur tycker ni att skönhetsbranschen har utveck-
lats i Sverige de senaste åren? 
Jag har arbetat som hudterapeut sedan början 
av 90-talet. Det har verkligen varit en resa med 
maximal utveckling. På gott och ont. Idag finns 
medvetenhet och kunskap. Ingredienser och appa-
ratur som mer och mer liknar den medicinska. 

Intervju servicemedlem

Alex Cosmetic är agenturen med behandlingsmetoden Herbs2Peel, där grunderna finns i ört-
medicin, kosmetik och nutidens högteknologi. Historian började redan på 40-talet i Tyskland. Alex 
Cosmetic och Herbs2Peel metoden har sedan dess vunnit popularitet över hela världen. Deras 

framgångssaga växer och finns i dag representerade i fler än 35 länder. I Sverige har de 
funnits sedan 2014.



Alex Cosmetic AB  

Intervju servicemedlem 
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Intervju servicemedlem 

Det som blir viktigt för oss hudterapeuter är att vi 
ska arbeta med hudvård. Arbeta professionellt och 
sakligt. Där är lika viktigt att andra yrkesgrupper 
kanske INTE ska arbeta med just hudvård. Här 
har gränserna suddats ut mer och mer och med 
det har också riskerna blivit fler och skadorna 
större. Här tycker jag däremot att SHR, nu mer än 
någonsin, aktivt just visar på att bejaka och stärka 
vår profession. Jag har själv varit medlem sedan 
starten som personlig medlem och bär stolt mitt 
medlemskap. Att prata om detta med kunderna är 
av största vikt, vi måste lära dem det vi redan kan. 
Information, kundkonsultationer och mediaupp-
märksamhet kan vara några sätt. 

Hur tror ni marknaden kommer att utvecklas 
framöver? 
Jag vill hoppas och tro att vi får till en tydligare 
reglering för kosmetiska behandlingar och restrik-
tioner vad gäller ingrepp och nålbehandlingar som 
injektioner. Skulle gärna se en yrkesregistrering av 
yrket hudterapeut. Ett förtydligande inför konsu-
menten. Sen vill jag gärna se en gynnsam utveck-
ling för oss auktoriserade hudterapeuter även i 
fortsättningen. Vi har en fin status idag och den 
ska vi vara stolta över. Skönhetsbranschen är en 
framtidsbransch om någon och jag ser en fortsatt 
utveckling här. Själv har jag valt att gå tillbaka till 
”back to basic” och återuppta läran om naturen, 
örterna och de medicinska växternas verkan. Det 
holistiska synsättet och se till kroppens egna läk-

ningsprocess och näringslära. Marknaden tycks 
gilla detta, då vi har många kolleger ute i Sverige 
som är intresserade av naturlig hudvård med effek-
tiva behandlingar. Och kunderna efterfrågar detta 
mer och mer. 

Vilka krav ställer ni på de som vill handla från er? 
Att de är godkändt utbildade hudterapeuter, gärna 
auktoriserade och medlemmar i SHR. Sen för att få 
arbeta med vårt sortiment och göra behandlingar 
ska man ha gjort en internationellt godkänd certi-
fiering av B och C Peel. Alex Cosmetic godkänner 
inte ren internetförsäljning via webbshop/näthan-
del. För oss är det av yttersta vikt att värna om 
salongsförsäljning på plats. 

Varför väljer ni att vara servicemedlemmar i SHR? 
Jag har själv arbetat för SHR, som tidigare styrelse-
medlem och vet vad SHR står för och inför vem de 
verkar. Det är vi medlemmar som har kunskapen 
och tillsammans är vi starka. SHR tydliggör det vi 
som leverantör står för på ett bra sätt - kunskap, 
kvalitet och status. Alex Cosmetic erbjuder detta. 
På mer än bara ett sätt.

Forts. föreg. sida
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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 
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 Antibakteriell Alcogel 
Keep It Clean är en antibakteriell alcogel för 
händer med 99 % bakteriedödande effekt. 
FÖRDELAR 
• Bakteriedödande formula som innehåller 
70 % Alcohol (ethanol). 
• Omedelbar effekt 
• Ger rena händer med fräsch doft 
• Enkel att använda (skölj inte av)
• Standard EN 1500 
• 500 ml flaska 
INGREDIENSER 
Innehåller 70 % ethanol. 
DOFT 
Citrus och Aloe Vera
PRIS: Ordinarie pris 149:- styck
Pris SHR medlemmar: 99:- styck  (34% rabatt). 
Säljes i 12-pack. 
Pris ex moms samt frakt. 

Grazette Of Sweden
www.grazette.se
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SUNFORGETTABLE® 
SHEER MATTE SUNSCREEN BRUSH SPF 30

Sheer Matte Sunscreen SPF 30 från Colorescience är speciellt 
utvecklat för de som sliter med blank, fet och oren hud. Detta är 
en solkräm i pulverform som mattar ned en blank hud och ger en 
transparent «look» med SPF 30.  Den är vatten och svettresistent 
i 40 minutter. Enkel applicering av solskydd med hjälp av bor-
sten.  Effektiv 100% mineralbaserat solskydd «on the go». Den har 
Coloresciences unika EnviroScreen® teknologi som skyddar mot 
skador från UVA, UVB strålar, föroreningar, HEV ljus och infrarött ljus. 
Samtidig som filtret reducerar skador från fria radikaler.

www.hudhelse.se

 
 

MARY COHR 
Serien för torr och känslig hud 
uppdateras med nya favoriter…  
Efter en lång vinter med yttre påfrestningar som gör huden skör 
och stressad behövs produkter som bygger upp och repare-
rar hudbarriären. Mary Cohr har tagit fram ett nytt serum och 
ansiktsmask som intensivt reparerar hudtillståndet hos en torr 
hud till det normala. 
Nutri Repair Serum - är ett ultra-närande och djupverkande 
serum för torr hud. Serumet verkar dels stimulerande på hudens 
egna näringsmekanismer samtidigt som huden tillförs en per-
fekt sammansatt mix av långtidsverkande, närande, aktiva 
ingredienser så som jojobaolja, aprikoskärnolja och pro-cera-
mider. Eventuella irritationer lugnas och dämpas direkt och 
huden får en mjuk och mer följsam hudstruktur.
Masque Réparateur Instantanée - tillför huden de värdefulla 
essentiella fettsyrorna som macadamianötolja, hallonfröolja 
och kameliaolja så at hudens barriärfunktion repareras och 
stärks vilket förhindrar fuktavdunstning. Eventuella rodnader 
och irritationer lugnas och huden återfår sin komfort utan stra-
mande känsla. Resultatet är en hud med jämnare hudton med 
ny lyster och fräschör.
Nutri Repair Serum och Masque Réparatreur Instantanée är ett 
perfekt kompliment till en skandinavisk torr hud som behöver 
intensivt med näring och fukt för en mjuk, stark och motstånds-
kraftig barriärfunktion. 
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

GREEN CAVIAR
CASHMERE CREAM
24h-creme med grön alg caviar och Coenzym Q10
för en cashmere liknande mjuk känsla.
För dig som önskar en rik och krämig creme. Kanske ett komplement till Elixir?
Målgrupp: hudtyper som vill motverka oxidativ stress och irritationer.
Detta är en reparerande creme som stärker hudbarriären och ger en mättad känsla.
Skön spa-produkt vid behandling.Idealistisk för torr, uttorkad hud - används som cos-
meceutical för känslig och flagande hud.
Även till den som vill ha en rikare nattcreme med lugnande egenskaper.

Alex Cosmetics
www.alexcosmetics.se

www.alexcosmetics.se
www.hudhelse.se
www.grazette.se
www.marycohr.com
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GUINOT – Foot Peeling
Guinot har skapat en behandling speciellt för vackra och välvår-
dade fötter. Huden på fötterna är ofta torr och besväras av förhård-
nader och narighet. Foot Peeling består av två steg. Behandlingen 
inleds med pH-peeling (kaliumhydroxid mjukgör huden och löser 
grov hud och förhårdnader) som penslas på områden med torr 
och grov hud. Efter några minuters verkan skrapas överflödig gel 
bort och fötterna filas mjuka med en engångsfotfil. Avslutningsvis 
masseras fötterna med Longue Vie Pieds, en fotcreme som ver-
kar föryngrande på huden, mjukgör, lugnar och skyddar fötterna. 
Behandlingen kan utföras enbart men tanken är att den smidigt kan 
kombineras och utföras i samband med vaxning, kroppsbehand-
lingar eller ansiktsbehandlingar. Kommer i en box om 10st behand-
lingar med engångsprodukter och fotfilar. Perfekt merförsäljning till 
salongen och inför kommande sommarsäsong! 
Guinot får endast säljas på salonger och SPAn hos utbildade hudte-
rapeuter.  

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

SUNFORGETTABLE® 
TOTAL PROTECTION™ FACE & BODY SHIELDS SPF 50
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD SPF 50

Colorescience lanserar Face Shield SPF 50 som kommer i 
3 olika färger.
Bronze som ger huden en naturlig “sun kissed” färg och lyster, Glow 
som ger huden en naturlig sund lyster och Clear som säkrar ett 
osynligt skydd.
Face Shield SPF 50 är vatten- och svettresistent i 40 minuter.

BODY SHIELD SPF 50E
En solkräm för kropp som kommer i två färger: Clear och Bronzing.  
Clear är utan färg och Bronzing ger en solkysst ton. Body shield  är 
80 minuters vatten- och svettresistent. Face shield och Body shield 
produkterna har Coloresciences unika EnviroScreen® teknologi 
som med hjälp av en exklusiv kombination av specialiserade och 
patenterade solbeskyddande ingredienser formar en skyddande 
barriär på huden som bekämpar bildandet av fria radikaler och 
oxidativ stress. Vi kallar det «Total Protection». Teknologin skyddar 
mot skador från UVA, UVB strålar, föroreningar, HEV ljus och infrarött 
ljus. Samtidigt som filtret reducerar fria radikaler.

www.hudhelse.se

 
 

Före

Efter

Mangosteen Bliss Collection
Först ut med »glowprodukter« var serien Mangosteen Lactic Acid Collection. Nu 
kompletteras denna fantastiska serie med Mangosteen Bliss produkter som gör serien 
helt komplett. Produkterna bygger på antioxidantrika mangosteen, ribose som ver-
kar anti-age och ett unikt mjölksyrekomplex som skonsamt exfolierar huden, förfinar 
porerna och ger lyster utöver det vanliga. En serie som hyllas världen över och är 
perfekt även för känsliga hudtyper. Den härliga färgen, magiska doften och konsis-
tensen på produkterna gör dem helt rätt att lansera nu under våren. De kommer att 
bli sommarens favoritprodukter!
Hudvårdsrutinen som ger dig glow – fyra fantastiska nyheter för ansikte och kropp!
Mangosteen Revitalizing Mist
Varje droppe av denna uppfriskande ansiktsmist tar dina sinnen direkt till paradiset. 
En fantastisk kombination av antioxidantrik Mangosteen, energigivande ribose och 
rödklöverextrakt som tillsammans minimerar porerna och verkar revitaliserande. En 
mist rik på antioxidanter som skyddar din hud mot fria radikaler och för tidigt åldrande.
Mangosteen Gel Moisturizer
En ansiktscreme med lätt »gelcreme « konsistens som gör din hud redo för strål-
kastarljuset. Unik formula med återfuktande gel-effekt som smälter samman med 
huden till en halv-matt finish och minimerar porerna med synlig effekt. Applicera 
efter Mangosteen Daily Resurfacing Concentrate för bästa resultat – perfekt under 
makeup och ger samma känsla som en primer.
Mangosteen Body Lotion
Återfukta huden på djupet med denna ljuvliga bodylotion som har en härlig doft av 
mangosteen. Innehåller ett mjölksyrekomplex som mikroexfolierar huden och ger en 
fantastisk lyster. Lotionen har en lätt formula som absorberas direkt och gör huden 
silkeslen. Med hjälp av xantones från mangosteenens skal verkar denna bodylotion 
även anti-inflammatoriskt och stärker hudens skyddsbarriär.
Mangosteen Replenishing Hand Cream
Skäm bort dina händer med denna lyxiga anti-age handcreme. Den silkeslena for-
mulan exfolierar skonsamt och återfuktar huden vid varje applicering. Berikad med 
kraftfulla antioxidanter som skyddar huden mot yttre påfrestning, för tidigt åldrande 
och ger mjuka händer med ungdomlig lyster. Mjölksyran berikar handcremen och 
stimulerar cellförnyelsen.

Ellancé 
08-54568851 
info@ellance.se

HEMP MARULA SKIN
CHILL DROPS
Lugnande aktiv ampull koncentrerad med 
Hampa- och Marula olja.
Lugnar känslig, irriterad och röd hud. Idealisk för torr hud.
Bra för psoriasis och dermatit. Perfekt vinter och after sun ampull.
Idealistisk för torr hud både i behandling och hemma.

Alex Cosmetics
www.alexcosmetics.se
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Marja 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).
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SUNFORGETTABLE® 
TOTAL PROTECTION™ SPORT STICK & COLOR BALM

Detta är ett multifunktionellt «sport stick» med SPF 50. Den är lätt att applicera och ger en matt 
och behagligt lätt silkesaktig känsla. Den går lätt in i huden och har en återfuktande effekt. Total 
Protection Sport Stick är godkänt av the skincancer foundation och är vatten- och svettresistent i 80 
minuter. Skyddar mot UVA, UVB strålar, föroreningar, HEV ljus och Infrarött ljus.
Color Balm i tre fina färger Blush, Berry och Bronze.  Här är det bara till att hitta sin favorit.  Kan använ-
das både på läppar och kinder. Den återfuktar och skyddar huden.
Color Balm har SPF 50 och är vatten- och svettresistent i 80 minuter.

www.hudhelse.se

 
 

GUINOT – Huile Mirific Anti-Age
Guinot Laboratories har skapat en mjuk och len torrolja 

för kroppen som målinriktat jobbar anti-age samtidigt 
som den ger en närande intensivvård. Oljor från argan, 
passionsblomma, nattljus och kamelia utgör grunden för 
denna näringsrika kroppsvård samtidigt som extrakt från 
algen alaria esculenta boostar kollagensyntesen och 
förlänger cellernas livslängd. Hudens näringsbalans och 
barriärfunktion stärks tack vare de näringsrika oljorna och 
spänsten förbättras och huden får ett ungdomligare utse-
ende. Kommer i en praktisk pumpflaska om 90ml. I serien 
finns även duschgel och energising water sedan tidigare 
med samma feminina och kvinnliga doft.  
Guinot får endast säljas på salonger och SPAn hos utbil-
dade hudterapeuter.  

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

www.guinot.se
www.hudhelse.se
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Är ni flera som arbetar?
Jag är helt själv på salongen. Jag hade Maria 
Samuelsson anställd hos mig under ett år 2015-
2016. Jag har även haft en sjuksköterska och en 
massör inhyrd under perioder.

Berätta om din bakgrund
Jag gick handel och kontor på gymnasiet, och 
hamnade efter det på Domus, på avdelning kos-
metik och intim efter min praktik där. Blev kvar 
2 1/2 år och under tiden då såg jag i tidningen 
att de sökte homepartyåterförsäljare för Marja 
Entrich. Jobbade med det ett par år men ville ändå 

ha en seriös utbildning i grunden så jag sökte 
Elisabethskolan i Stockholm. Det var det året som 
de öppnade på nytt, 98-99. Jag var en av den första 
klassen som gick ut. Jobbade några år som anställd 
på spa och salonger och 2005 öppnade jag eget och 
i år firar jag 15 år som egen. Jag hade 15 års jubi-
leumet nu 26-27 mars. 

Jag har även varit lika länge i kvarteret 
Knäppingsborg, så inför firandet valde jag att 
renovera och fräscha upp min lokal med hjälp 
av en av mina närmsta vänner som är duktig 
på inredning då jag absolut inte är det. Pricken 

Text: Johanna Stridsberg   Foto: Sauman, Smile for the Camera

över i:et var att fotograf Sauman som jag önskat i 
många år kunde komma ner och fota min salong, 
äntligen hade en ”Swedentour” så vi hann fota 
lagom till ”födelsedagen”.

Beskriv salongslokalen
Jag är i ett gammalt kvarter som kallas 
Knäppingsborg i centrala Norrköping. 13 år sen 
valde kommunen och några fastighetsägare att frä-
scha upp det gamla industrilanskapet. Mitt kvarter 
är en del av det och är från början en snusfabrik. 
Jag är belägen 1 trappa upp i ett av husen.

Vilka behandlingar utför ni mest?
Just nu är det microneedling, kemisk peeling och 
ansiktsbehandlingar som efterfrågas mest men jag 
är även massör och har masserat i 23 år så dem är 
det efterfrågan på.

Hur ser konkurrensen ut i området?
När jag blev klar terapeut så var vi inte så många 
salonger i Norrköping men numera är det rätt så 
många salonger utspridda över staden. En del är 
auktoriserade, en del inte!

Vilka märken och produkter jobbar ni med och 
varför just dessa?
Jag gick ju på Elisabethskolan i Stockholm och 
då hade vi äran att ha Skin Beauty numera Skin 
Concept vägg i vägg med skolan. De är agentur för 
Dermalogica så dessa jobbar jag fortfarande med. 
Även mineralmakeupmärket Jane Iredale. För 5 
år sedan tog jag även in Dermaceutic från Luxoro 
och för 3 år seedan tog jag även in Esse. Jag har 
även jobbat med microneedlingmärket Dermapen 
i 5 år så förra året tog jag även in deras egna 
DpDermaceutical i salongen. Då ingen av dessa 
märken har någon direkt serie riktat till män så 
har jag även SWEDEN Eco från Rosenserien.

Jag är inget för ytliga lyxiga burkar med färgat 
innehåll som luktar parfymer utan vill jobba med 
kvalitet, resultat, vårdande, omsorg, djurvänligt, 
även fairtrade, gärna veganskt och ekologiskt så 
långt det går.

SERIE / Medlemssalongen 



I 15 år har Madeleine Hellman drivit sin salong Hud & Kroppshälsan i kvarteret Knäppingsborg i 
centrala Norrköping. Detta firades med jubileum nu i mars. Inför detta tog hon hjälp av en av sina 
närmsta vänner som är duktig på inredning, och renoverade och fräschade upp femtonåringen.  
Lagom till ”födelsedagen” bokade hon även in Sauman på Smile for the camera, som var på sin 

Swedentour för att fotografera salongen. Äntligen, detta har varit en önskan i många år.
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Varför är ni med i SHR?
När jag sökte en hudterapeutskola så sökte jag på 
godkända skolor, för mig fanns inget annat att gå. 
När jag sen blev egen var det naturligt att gå med i 
ett förbund som värnar om vår yrkesroll, även en 
trygghet för kunden och en trygghet för mig med 
att kunna ta hjälp av förbundet om det händer 
något.

Deltar ni på några fortbildningar? 
Absolut, så ofta det går som SHR erbjuder. Men 
även mina hudvård/apparatur/makeupmärken 
erbjuder utbildningar då det i vår bransch händer 
så mycket hela tiden så man behöver uppdatera sig 
hela tiden.

Hur har du och ditt företag utvecklats om 5 år?
Jag utvecklar mig hela tiden tycker jag. Svårt att 
säga men jag gillar ju det estetiska så jag går nog 
mer åt det resultatinriktade hållet men behåller 
fötterna och lugnet på jorden. Nyfikenheten stillas 
nog aldrig.

Vad är dina tips för att lyckas som hudterapeut?
Alla är vi olika personlighetstyper men viktigt är 
att vara ödmjuk, tydlig och nyfiken både i yrket 
och på sina kunder beroende på vilka personer 
man möter varje dag. Lyssna, utbilda och vara tyd-
lig inför sina kunder är viktigt. Då känner de sig 
sedda och betydelsefulla och vem vill inte det!

Forts. föreg. sidaForts. föreg. sida
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Vill du också att hudterapeuten ska göra ett 

reportage om din salong kontakta vår redaktör 
på red@shr.nu.
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2020 
 

SEPTEMBER

  CIDESCO kongress virtuellt
 

OKTOBER

2  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm

3  Kurs certifikat, nålepilation, Stockholm

5  Kurs Hygien & Egenkontroll, Stockholm

12  Kurs Hygien & Egenkontroll, Göteborg
 

NOVEMBER

14  Gesällprov hudterapeut, Stockholm 

19-20  Hud & Kosmetik, Kistamässan, Stockholm

 Gesällprov nagelterapeut, Hud & Kosmetik

 Gesällprov makeupartist, Hud & Kosmetik

 SM i Make Up, Hud & Kosmetik

27  SHR 65 år

28  Hudterapeutens dag. SHR kongress Malmö
 

2021  

JANUARI

6-10  EuroSkills Graz, Tyskland
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NUMMER AV 
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NR 4 2020
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Är ni flera som arbetar?
Ja vi är tre stycken som arbetar här. Två hudtera-
peuter, Annica Björnerbäck och Marie Petersson 
och en legitimerad psykolog och coach, Eva 
Skoglund. Det är en väldigt bra mix och vi har stor 
nytta av varandra både vad gäller kunder och rent 
personligt. Vi trivs så oerhört bra ihop. Bra person-
kemi på arbetsplatsen vet vi alla hur viktigt det är. 
- Jag känner mig alltid så priviligierad med min 
situation speciellt när man hör alla historier från 
kunder som inte trivs med kolleger eller arbetet, 
säger Marie. Det känns alltid positivt att gå till 
arbetet, det tycker vi allihop.

Annica och Marie har arbetat ihop i 15 år och Eva 
kom till Göteborg från Malmö för 11 år sedan 

och hyrde då in sig i ett rum hos oss. Sedan 6 år 
tillbaka finns vi i nya lokaler, vi är kvar i centrum 
bara i större lokal. 

- Jag och Marie träffades när jag efter rekommen-
dation av SHR började som kund hos henne. Jag 
gick då samtidigt på Elisabethskolan och vi skäm-
tade om att börja arbeta ihop och något år senare 
så blev det faktiskt så. Vi har alltid trivts väldigt 
bra ihop och litar på varandra, säger Annica

Berätta lite om er bakgrund:
Marie som kommer från Helsingborg, utbildade 
sig i Köpenhamn 1983. Hon berättar att hon hade 
siktet inställt på att arbeta utomlands efter utbild-
ningen och fick reda på att CIDESCO fanns, och 

I en pittoresk och äldre del av centrala Göteborg, närmare bestämt på Kungshöjd, ligger Mecka 
Hudvård sedan 15 år tillbaka. Där arbetar idag Marie och Annica, och deras historia började på ett 
lite annorlunda sätt. De träffades 2004 då Annica började gå på epileringsbehandling hos Marie. 
För att hitta en hudterapeut med certifikat för epilering sökte hon på SHR:s hemsida och hittade 
Marie. Annica utbildade sig samtidigt till hudterapeut, vilket hon inte berättade direkt. Efter ett tag 
så kom det fram, och då började de skoja om att när Annica tagit examen så skulle de öppna sa-

long ihop och något år efter blev det så!

Text: Johanna Stridsberg  Foto: Sauman, Smile for the Camera
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att skolor kunde vara anslutna dit med internatio-
nell examen. Tyvärr fanns det ingen skola i Sverige 
som erbjöd detta och därför blev det Köpenhamn 
istället. 
-  Utbildningen kostade 28 500 Dkr, och det var 
mycket pengar så jag bodde i Köpenhamn under 
veckorna och åkte hem och serverade på festvå-
ning fredag kväll och lördagar. Vi hade makeup 
sista timmarna på fredag på skolan så jag kom 
alltid till jobbet i Helsingborg med full makeup, 
väldigt praktiskt och det genererade mycket dricks! 

Efter examen blev jag erbjuden arbete av biträdan-
de rektor på skolan och tillsammans med henne 
byggde jag upp en salong på Jylland. Där stannade 
jag i två år och det var där mitt intresse för epile-
ring statade, eftersom vi hade remisspatienter från 
hela regionen.

-  Jag har alltid arbetat inom servicebranschen 
med människor och bestämde mig för att utbilda 
mig till hudterapeut 2003 på Elisabethskolan i 
Göteborg, säger Annica. Efter examen var jag 
anställd på en stor salong och efter ett tag ville jag 
öppna eget för att kunna arbeta på det sätt och 
med de produkter som jag själv valt. När jag berät-
tade detta för Marie så var hon på väg att flytta sin 
salong, och då bestämde vi att bli kompanjoner. 

Det är ett beslut som jag aldrig ångrat. När vi varit 
igång ett år så blev jag mamma och arbetade några 
timmar varje dag för att hålla uppe kundkretsen. 
En fördel med att vara egen är ju att man kan styra 
sina tider och kombinera familj och företag på det 
sätt som passar. Jag har alltid varit intresserad av 
makeup så när jag satt i styrelsen var det naturligt 
och väldigt lärorikt för mig att ta hand om SM i 
Makeup. Jag hade äran att få göra detta två gånger.

Beskriv salongslokalen:
Vi har salongen på andra våningen centralt i 
Göteborg med fyra stora, ljusa behandlingsrum. 
Ett av dessa rum har vi som väntrum. Vi har 
aldrig varit intresserade av att ligga i gatuplan utan 
värderar lugnet som det blir och även tryggheten 
en trappa upp. Med alla sena kvällar känns det 
bra. Vi har inrett vår salong personligt med en 
hemma hos-känsla kryddat med lite lyx, och 
våra kunder sitter gärna i väntrummet och tar en 
espresso. Vi har trägolv och ljusa väggar med stora 
fönster vilket ger ett fräscht intryck och har lagt 
till färg på våra accessoarer för att ge salongen ett 
varmt intryck.

Vilka behandlingar utför ni mest?
Både Annica och Marie har certifikat för nål-
epilering, gör även IPL och Alkaline Wash så 

SERIE / Medlemssalongen 
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Mecka Hudvård
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hårborttagning är en stor del av verksamheten. 
Vi gör också alla typer av ansiktsbehandlingar, 
syrabehandling, kristallslipning, microneedling, 
frans- och brynfärgning och vaxning. Vi tycker 
båda två att det är viktigt att göra det man är bra 
på och gillar, därför finns inte manikyr, pedikyr 
och kroppsmassage på prislistan. Det finns andra 
terapeuter som gör dessa behandlingar bättre och 
då rekommenderar vi våra kunder dit istället pre-
cis som många hudterapeuter rekommenderar oss 
när det gäller epilering.

Hur ser konkurrensen ut i området?
- Personligen så var det många år sen jag tänkte på 
mina kolleger som konkurrenter, säger Marie. Det 
ligger många salonger i centrum och det tror vi är 
bra för då syns yrket och det gör att fler kunder 
hittar till oss. Det finns kunder till alla.

-  Vi träffar ju dessutom alla kolleger på utbild-
ningar och kurser och det är alltid lika trevligt, 
tillägger Annica. Vi som är med i SHR har en 
gemenskap som gynnar oss och vi håller ihop mot 
de oseriösa aktörerna som finns i branschen. Titta 
på Instagram, där ser man att vi gillar varandras 
inlägg hela tiden och det är en bra anda.

Vilka märken och produkter jobbar ni med och 
varför just dessa?
Vi arbetar huvudsakligen med pHformula från 
Mette Cosmetique som passar vårt sätt att arbeta. 
Vi vill ha produkter som är effektiva i behandling-
en men även så att kunden märker att hemvården 
lyfter och förstärker resultatet. Det ställer stora 

krav på märket att kunna leverera på båda plan 
och vi anser att pHformula gör detta. Att märket 
inte finns på nätet är en extra bonus. Som egen-
företagare är merförsäljningen av produkter en 
väldigt viktig del av inkomsten.

Varför är ni med i SHR?
-  Yrket är ju ett hantverk, som inte har någon 
skyddad titel, utan vem som helst kan kalla sig 
för hudterapeut. Vi anser att SHR står för kvalitet 
gentemot våra kunder och oss som hudterapeuter. 
Det känns bra att vara i en seriös organisation och 
kunna sätta auktoriserad hudterapeut på visitkor-
tet. SHR har också flertalet fortbildningar och ord-
nar kurser som är aktuella och i framkant.

-  För mig var det så naturligt eftersom jag valde 
en skola som är godkänd av SHR och då ville jag 
naturligtvis tillhöra organisationen efter examen 
också, säger Annica. Både jag och Marie har ju 
varit med i styrelsen i olika omgångar och bidragit 
med våra kunskaper för att skapa ett starkt och 
inflytelserikt SHR.

- Jag sitter med i styrelsen för andra gången och 
det är ett viktigt arbete, menar Marie. Att vi är 
auktoriserade hudterapeuter och är med i SHR 
är en säkerhet för kunder och ger oss en profes-
sionell status. Eftersom jag har en utbildning från 
Köpenhamn så såg jag även SHR som en chans att 
träffa andra kolleger och skaffa mig ett kontakt-
nät i Göteborg när jag flyttade hit. Jag är väldigt 
glad att jag tog det beslutet, det gjorde att jag 
ganska snart blev invald i styrelsen och därifrån 

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

på red@shr.nu.Forts. föreg. sida
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involverad som examinator för skolornas examen, 
kvalitetsgranskning och även vid inträdestest, 
Gesällprov och Mästarprov. Just nu håller jag på att 
granska fallstudier som blivande mästare skrivit.

Deltar ni på några fortbildningar?
-  Ja vi går på allt som vi tycker är intressant som 
mässor, kurser och fortbildning. Vi har varit i 
Barcelona ett antal gånger med vår leverantör för 
inspiration. Vi har båda certifikat i nålepilering 
och är specialiserade hudterapeuter. Marie har 
Mästarbrev och det är nästa steg för Annica. Med 
alla produktserier vi tidigare arbetat med har det 
blivit många kurser hos duktiga leverantörer och 
bara för att man byter märke så försvinner ju inte 
kunskapen.

Hur har du och ditt företag utvecklats om 5 år?
Just i skrivande stund är det coronatider och 
framtiden är lite osäker.
-  Jag som arbetat i 37 år med detta har varit ige-
nom några finanskriser och lågkonjunkturer men 
det kan inte jämföras med det vi nu upplever i 
branschen, säger Marie. Från en dag till en annan 
har 75% av kunderna avbokat för att de är sjuka, 
har någon sjuk närstående eller är rädda för att 
komma för de är i riskzonen. Detta är inget vi kan 
råda över. Det som bekymrar mig mest är att det 

inte är några nybokningar som kommer in och 
då blir det bara utgifter och inga inkomster så 
småningom.

- Som egen företagare behöver man spara i goda 
tider för att använda i sämre tider, tillägger 
Annica. De som har varit förståndiga och gjort 
detta kan säkert hålla igång sina salonger ett par 
månader men vad händer efter det? Ingen vet hur 
länge detta kommer att vara och vad det får för 
konsekvenser för ens egen salong. Jag bara hoppas 
att vi kommer att klara av detta.

Vad är era tips för att lyckas som hudterapeut?
- Gör det du gillar och specialisera dig på det. 
Ta betalt för din kompetens. Var generös med 
dina kunskaper till kunderna. Få dina kunder att 
rekommendera dig, det är den bästa reklamen som 
finns. Se till att få inspiration och energi både till 
företaget och dig själv så att du orkar ge till kun-
derna. Gå på fortbildning, kurser och ta behand-
ling själv hos någon kollega så att du hela tiden 
påminns om vad det är som är unikt med detta 
yrket.

SERIE / Medlemssalongen 
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Försäkringar / BB Glow Rapport från Euroskills och SM i Hudvård

H
ela Sverige går på halvfart och 
det gör även vi i tävlingsvärlden.
Från att ha en spikad och glas-
klar träningsplan för Emmie 
inför Yrkes-EM i september, till 
stora frågetecken och ändringar 
i träningskalendern.

Det är en tuff period just nu, mycket av våra trä-
ningar är inställda, träning/kurs med vår huvud-
sponsor Pandhys i Budapest är inställd. En viktigt 
träning där Emmie får möjlighet att känna och 
testa på produkter och material som kommer att 
användas under tävling.

Vi tränar själva på ett annorlunda sätt just nu, via 
Skype och bilder. Den metoden har vi tagit till 
tidigare, men då enbart som ett komplement till 
våra vanliga fysiska träffar, som vanligtvis är 
2 - 3 dagar varje månad, utöver Emmies egna 
veckoträning hemma.

Men en fråga vi diskuterar mycket just nu är: - 
Kommer YRKES- EM 2020 bli av i september?
Jag håller alla mina tummar för det, för Emmies 
skull! Hon som lägger ner SÅ mycket tid och 
energi och verkligen vill visa vad hon kan i 
EM 2020.

Emmastina Dannered
Tränare

Det har väl inte frångått någon om vad som sker i Sverige och resten av världen
 just nu! CORONA, covid-19, vilka konsekvenser det ger oss.

RAPPORT FRÅN EUROSKILLS
OCH SM I HUDVÅRD

INFORMATION 
FRÅN SHR

GULD SPONSOR
Skin Concept med Dermalogica
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U
tbrottet av covid-19 är en stor utma-
ning för EU-medlemsstaterna  
och en tung börda för nationella 
myndigheter, hälso- och sjukvårds-
institutioner, allmänheten och  

ekonomiska aktörer.

För att inte ta fokus från att tillgängliggöra pro-
dukter för diagnostisering och behandling av 
covid-19 föreslår EU-kommissionen att tillämp-
ningen av förordning 2017/745 om medicintek-
niska produkter (MDR) skjuts upp ett år till den 
26 maj 2021. Det ökar samtidigt möjligheten för 
alla berörda parter att vara redo för en tillämp-
ning av MDR den 26 maj 2021.

EU-kommissionen har publicerat förslag på 
en ändringsförordning för att ändra tilläm-
pandedatum för vissa bestämmelser i MDR. 
EU-kommissionen har meddelat att målet är att 
rådet och Parlamentet antar förslaget i slutet av 
maj 2020.  

I korthet ändras nästan alla datumreferenser till 
2020 ut till 2021, så att de f lesta bestämmelser 

kommer att tillämpas från 26 maj 2021. Detta 
gäller även upphävanden. Enligt förslaget kom-
mer alltså det mesta i nuvarande regelverk att 
gälla ytterligare ett år.

Några undantag från förslagen på ett generellt 
senareläggande gäller:

•   Reglerna för Läkemedelverkets och andra 
myndigheters möjlighet att bevilja dispens enligt 
artikel 59 i MDR ska tillämpas snarast och även 
omfatta dispenser som ges eller givits enligt 
bestämmelserna i MDD (direktiv 93/42/EEG) 
och AIMDD (direktiv 90/385/EEG) före den 
26 maj 2021.

•   Reglerna för datum då den unika produkt-
identifieringen (UDI) ska finnas i mänskligt 
läsbar och maskinläsbar form på förpackningar 
respektive produkt (så kallad UDI-bärare, arti-
kel 123.3 f-g) föreslås att inte skjutas fram från 
det som anges i MDR, utan kvarstår. Se tabell 
nedan för sammanställning.

NYTT REGELVERK FÖR  

MEDICINTEKNISKA 
PRODUKTER KAN 
SENARELÄGGAS 

EU-kommissionen meddelade den 25 mars att tillämpningen av den nya förordningen 
för medicintekniska produkter (MDR) föreslås skjutas upp ett år. Detta för alla inblan-
dade parter ska kunna fokusera på att bidra till hanteringen av covid-19. Ett konkret 
förslag på ändringar publicerades 3 april och innebär att tillämpningen av MDR flyttas 

fram till 26 maj 2021.

Text: Annica Joensuu

•   Det föreslås ingen ändring av sista datum 
för att tillhandahålla produkter enligt artikel 
120.4, den 26 maj 2025.

•   Det föreslås ingen ändring av sista datum 
för att släppa ut produkter enligt övergångsbe-
stämmelser i 120.3, den 26 maj 2024.

Läkemedelsverket noterar att det inte ingår en 
ändring av referensen till 26 maj 2020 i den rät-
tade lydelsen av artikel 120.3 i förslaget. Frågan 
om detta ska ändras eller ej har ställts till 
EU-kommissionen från f lera håll.

Observera att detta ännu är ett förslag, och 
kan komma att justeras fram till dess att 
beslut fattas.

Läkemedelsverket, och andra svenska myndig-
heter som berörs, har inte i detalj hunnit analy-
sera vad det blir för konsekvenser för de natio-

nella regler och arbetssätt som finns idag och 
de som kommer att införas till följd av MDR. 
Läkemedelsverket kommer att analysera detta 
ytterligare och publicera information när upp-
gifterna framkommer.

Relaterad information
Förslag till Europaparlamentets och Rådets 
Förordning om ändring av förordning (EU) 
2017/745 om medicintekniska produkter vad gäl-
ler tillämpningsdatum för vissa bestämmelser:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020PC0144

Regelverk för medicintekniska produkter:  
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicintek-
nik/tillverka/regelverk 

Klass  UDI-bärare på förpackningar UDI-bärare på återanvändningsbar produkt
Klass III  26 maj 2021   26 maj 2023
Klass IIb och IIa 26 maj 2023   26 maj 2025
Klass I  26 maj 2025   26 maj 2027
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BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION OM

TRÅDLYFT UTAN NÅLAR
WWW.DERMAPRO.SE

99%
Natural

Rynkor

Elasticitet

Volym

Säker Nålfri Trådlyft

www.dermapro.se


76  |  hudterapeuten juni 2020 juni 2020 hudterapeuten  |  77  

Bolagsverket / Stylistprogrammet

SÄNKT AKTIEKAPITAL 
FÖR AKTIEBOLAG

E
tt aktiebolag är en juridisk person 
som kan äga saker, ha anställda och 
teckna avtal. Aktiebolaget registreras 
hos Bolagsverket. Den 1 januari 2020 
så sänktes kravet på aktiekapital till 
25.000 kronor mot tidigare 50.000 

kronor. Det betyder att du som startar ett aktie-
bolag måste sätta in 25.000 kronor eller saker 
värda samma summa i företaget. Dessa pengar 
eller saker kan gå förlorade om t.ex. aktiebolaget 
avvecklas. Du som redan har ett aktiebolag kan 
sänka ditt aktiekapital till 25.000:-.

Så här skriver Bolagsverket: 
Tanken med att sänka kapitalkravet är att göra 
företagsformen aktiebolag mer tillgänglig för 

den som vill starta ett företag. Det främjar före-
tagande, särskilt inom tjänstesektorn där många 
företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sek-
torer. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst 
företagande. Dessutom är avsikten att Sverige ska 
följa andra EU-länder vad gäller aktiekapitalets 
storlek.

Mer om att starta aktiebolag finns att läsa om på 
Bolagsverket.se och Skatteverket har många infor-
mationsträffar, både fysiska och online.

Text: Annica Joensuu

J
ag hoppas när ni läser detta att 
situationen ser annorlunda ut och 
det förhoppningsvis har vänt. 
Det är tur vi har en årstid där vi 
kan fylla på vår energi i skog och 
natur, ta tillvara på den. 

Vår rapport blir inte så stor denna 
gång då Skolforum tyvärr blev inställt med 
anledning av rådande situation. 

Årsmötet hölls på digital väg vilket var fantastiskt 
kul att se hur många det var som deltog och en 
otroligt bra lösning av styrelsen. 

VI har avslutat vårt arbete kring Gesällprovet. 
Här har vi uppdaterat och gjort om det teoretiska 

provet på 300 frågor. Vi tycker resultatet blev bra, 
det är nu uppdaterat och har en bra fördelning 
inom alla områden som innefattas. 

Idag arbetar vi med att uppdatera den file som 
finns inför Mästarbrevet. Att den är tydlig, 
informativ och har bra och tydliga riktlinjer för 
blivande Mästare.
Det var allt för denna gången. 

Var rädda om er!

Vänligen
Utbildningsutskottet

Rapport från 

Utbildningsutskottet

                                          SHR´s medlemmar:

Rapport från Utbildningsutskottet  

I skrivande stund är det en tid av ovisshet och många har det extremt tufft på många 
olika sätt. Vår bransch har också blivit hårt drabbad. Förbundet lägger ner ett enormt stort 
arbete för att hjälpa våra medlemmar. Här ser vi återigen hur viktigt det är att vi har förbun-

det, dess styrka och att vi alla hjälper varandra. Tillsammans är vi starka. 



Aktuellt / Namn Aktuellt / Namn

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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Läkemedelsverket / Nya bestämmelser

E
n skillnad mellan den nya europe-
iska förordningen om medicintek-
niska produkter (2017/745; vanligen 
förkortad ”MDR”) som trädde i kraft 
i maj 2017 och som ska tillämpas 
fr.o.m. 26 maj 2020, och tidigare 

regelverk inom området är att MDR omfattar 
krav gällande produkter som inte har omfattats 
av den tidigare lagstiftningen.

Ett exempel på sådana produkter är estetiska 
produkter utan medicinskt syfte, men som lik-
nar medicintekniska produkter i fråga om funk-
tion och riskprofil.

Mer specifikt så är det punkt 5 i bilaga XVI i 
MDR som anger att följande typer av utrustning 
omfattas av medicinteknikförordningen MDR:

Utrustning som avger högintensiv elektromag-
netisk strålning (t.ex. infrarött ljus, synligt ljus 
och ultraviolett strålning) avsedd för använd-
ning på människokroppen, inklusive koherenta 
och icke-koherenta källor, monokromatiskt och 
brett spektrum, såsom lasrar och IPL-utrustning 
för hudförbättring samt tatuerings- eller hår-
borttagning eller annan hudbehandling.

Mer information finns på Läkemedelsverkets 
hemsida, varifrån MDR också kan hämtas:
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/
Medicinteknik---ny-lagstiftning/

NYA BESTÄMMELSER OM 

MEDICINTEKNISKA 
PRODUKTER

Ny reglering för tex IPL, laser, hårborttagning m.m. kommer 
att gälla från och med 26 maj 2020. Dessa estetiska

 produkter/utrustningar kommer att ingå i 
förordningen om medicintekniska 

produkter.

Skriftlig riskbedömning

D
et skriftliga egenkontrollprogrammet 
utgår från förordningen om verk-
samhetsutövares egenkontroll.
Förordning (1998:901) om verksam-
hetsutövares egenkontroll.

1 §   Denna förordning gäller för den, som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vid-
tar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljö-
balken.

6 §   Verksamhetsutövaren skall fortlöpande 
och systematiskt undersöka och bedöma ris-
kerna med verksamheten från hälso- och mil-
jösynpunkt. Resultatet av undersökningar och 
bedömningar skall dokumenteras.

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller 
liknande händelse som kan leda till olägenheter 
för människors hälsa eller miljön, skall verk-
samhetsutövaren omgående underrätta tillsyns-
myndigheten om detta.

Nedan är exempel på vad man tittar på 
i egenkontrollprogrammet vid inspektion.

•  Skriftlig riskbedömning. 

•  Ansvarsfördelning, exempelvis en gränsdrag-
ningslista eller ett hyreskontrakt där det framgår 
vem som ansvarar för vad i lokalen. 

•  Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad.

•  Protokoll från obligatorisk ventilationskon-
troll (OVK) eller luftf lödesprotokoll som visar 
att ventilationen är anpassad för verksamheten.

•  Dokumenterade rutiner gällande: hygien och 
smittskydd, rengöring av utrustning, städning, 
tvätt och avfallshantering.

Det ska alltså finnas en skriftlig riskbedömning 
som en del av egenkontrollprogrammet.  
Man ska fortlöpande bedöma risker enligt för-
ordning och dokumentera dessa. För en salong 
kanske det räcker en gång per år att gå igenom 
alla risker och omvärdera då det kanske inte 
händer så många förändringar i verksamheten 
oftare. Riskbedömning är en bred punkt. Allt 
som kan utgöra en risk ska analyseras och doku-
menteras. Sedan ska man rada upp alla rutiner 
efter det. Man kan också skriva det på så sätt 
att man skriver ned riskbedömningen under 
varje rutin.
 

SKRIFTLIG 
RISKBEDÖMNING

I takt med att man ser en allt större osäkerhet i skönhetsbranschen med fler oseriösa 
utövare eller utövare utan erforderlig kompetens. Allt fler missnöjda kunder och inrap-
porterade skador. Och detta till följd av en mycket svag eller obefintlig reglering så får 

nu produktsäkerhetslagen en viktigare betydelse.

Text: Annica Joensuu

Text: Annica Joensuu
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Nya medlemmar Advokaten informerar

SHR:s advokat och medlemsrådgivare Hanna 
Vikström finns som vanligt tillgänglig för 
medlemsrådgivning vid Corona-relaterade 
rättsliga frågor, eller annan juridisk rådgivning. 
Stödåtgärder för företag beslutas kontinuerligt 
av regering och myndigheter, Hanna tipsar 
om att på Verksamt.se finns en uppdaterad 
sida med lista på de väsentligaste stöden för 
företagare, såsom skattelättnader, korttidsper-
mittering m.m. 

Mall för avtal om korttidspermittering finns på 
Tillväxtverkets hemsida (hör av er till Hanna 
om ni inte hittar). Hanna tillhandahåller även 

mallblankett för uppsägning av anställda för den 
som behöver det. Hon nås enklast på 
hanna@advokatvikstrom.se 

På advokatfirmans hemsida 
(www.advokatvikstrom.se) finns även en artikel 
publicerad om andra vanliga juridiska frågor i 
dessa tider, såsom inställda leveranser eller 
evenemang, och hållandet av bolags- och 
årsstämmor.

INFORMATION FRÅN ADVOKATEN 

I ANLEDNING AV 
CORONA-KRISEN

Text: Hanna Vikström
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NYA MEDLEMMAR

E
nligt SHR:s Etiska regler får man 
inte utföra behandlingar som 
man inte har behandlingsskade-
försäkring för enligt nedan:
14 § Personlig medlem som 
utför hudvårdsbehandlingar 
ska omfattas av en behandlings-
skadeförsäkring. Bedriver man 

salongsverksamhet ska man inneha behandlings-
skadeförsäkring för sig och sina anställda samt 
kundolycksfallsförsäkring. Medlem är skyldig att 
vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta 
för försäkring gällande villkor. 

Då vi vet att medlemmar köpt in och utfört dessa 
behandlingar innan vårt beslut har vi nu beslu-
tat om en övergångsperiod t.o.m. 31 december. 
Denna övergångsperiod innebär att man fortsatt 
kan utföra BB Glow-behandling tom 31 december 
förutsatt att man har tecknat en behandlings-
skadeförsäkring specifikt för denna behandling I 
annat försäkringsbolag.

Efter 31 december är det inte tillåtet för medlem-
mar I SHR att utföra BB Glow.

I början av året beslutade styrelsen i SHR att våra medlemmar inte ska utföra BB Glow 
då denna behandling inte kan styrkas vara helt oskadlig för kunder. Av den anledningen 
så togs denna behandling bort i omfattningen av behandlingsskadeförsäkringen hos 

Moderna Försäkringar, som man kan teckna via SHR.

VIKTIG INFORMATION OM 

BB GLOW
Text: Annica Joensuu



84  |  hudterapeuten juni 2020 juni 2020 hudterapeuten  |  85  

SERIE / SHR i media

12/2 

P4 Västernorrland med SHR:s ordförande 
Annica Joensuu om att tar bort hår i ansiktet.
 

F.D. PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA 

KANALER OCH VAR SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA

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

FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR

OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER (OBS NYTT NAMN)

GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP; SHR MEDLEMMAR.

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 3 612, FACEBOOK 5 419 

SHR I MEDIA 
FEBRUARI 2020 - MARS 2020

18/2  

Malin Helsing i Sundsvalls Tidning där hon berättar 
att "Företaget har hela tiden vuxit och mycket tror jag 
själv beror på att vi satsat på kunskap och kvalitet, 
alla anställda är auktoriserade hudterapeuter och den 
tryggheten gillar kunderna"

SERIE / SHR i media

19/3  
Artikel i Mitt i HUDDINGE med Lena Junberger om 
avbokade kunder till följd av Corona-viruset; – Det har 
varit toppar och dalar i företaget tidigare, men då har det 
alltid löst sig. Jag har nog aldrig känt mig så här orolig 
och stressad som nu, säger hon.

NY 
SERIE 

25/3  
Vi delade denna kampanj som fick stor spridning:
TACK för att du väljer en Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.
Våra medlemmar behöver dig som kund lite extra mycket i dessa tuffa 
tider. Fortsätt gärna att handla presentkort och produkter av din hudtera-
peut även om du inte kan gå på behandling just nu. 

20/3
Vi fick mycket positiv respons på det brev som vi skickade till 
regeringen samt press och sedan delade på sociala medier.

NY Kampanj lanserades i februari
Vill du ha resultatinriktad hudvård utan att tumma på säkerhe-
ten?
VÄLJ EN HUDTERAPEUT SOM ÄR MEDLEM I SHR Då är 
du garanterad en säker behandling hos en auktoriserad hudtera-
peut som följer den europeiska standarden för hudvårdstjänster.
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation är skönhetsbran-
schens största aktör helt utan vinstintressen. Vi består av 
auktoriserade hudterapeuter som jobbar för kvalitet, status 
och konsumentsäkerhet.
Var smart, välj resultat och säkerhet. Det handlar om din hud!

22/3
Kicki Norman, Daisy Beauty 
nämnde även detta brev i inlägget 
”Vad kan vi göra i corona-krisen?

28/3  
Lotta Åström, vår styrelseledamot och regionansvarig 
Norrland, berättar om läget för hennes salong Harmony 
by Lotta i Sundsvalls Tidning. Där hon även nämner vårt 
gemensamma brev till regeringen.
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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
Värtavägen 14
115 24 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, näsvaxning 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
Stationsgatan 8
931 31 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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SERIE / Förmånsgivare 

Förmånsgivare 

M
edisox är ett företag som specialice-
rat sig på att utveckla, tillverka och 
sälja medicinska stöd-/kompressions-
strumpor. I mer än två decennier har 

vi tillverkat de komplexa strumporna i vår fabrik 
i Söderköping och är idag Nordens största tillver-
kare.

Eftersom stöd-/kompressionsstrumpor har en 
medicinsk funktion ställer det höga krav på rätt 
konstruktion av storlekar, omfång och rätt tryck på 
rätt ställe. För att åstadkomma detta har vi inves-
terat i en modern stickmaskinpark och testutrust-
ning.

I vår testavdelning finns olika mätutrustningar, 
Hatra samt MST MK III, där vi regelbundet utför 
tester för att säkerställa och garantera den medi-
cinska funktionen. 
Medicinska produkter, vilket stöd-/kompressions-
strumpor är, skall vara registrerade hos Läke-
medelsverket, CE-märkta och tillverkade enligt 
Svensk Standard. Självklart uppfyller vi alla dessa 
krav och villkor.
Medisox är det företag som leder produktutveck-
lingen i branschen.
Förutom de medicinska funktionerna, är det vik-
tigt att strumpan är skön och hållbar.

Vi lägger stor vikt vid tester och val av olika mate-
rial och leverantörer. Alla material i våra kompres-
sionsstrumpor är ÖKO-Tex certifierade.
Tack vare egen produktion och lagerhållning i 
Söderköping kan vi hålla hög servicegrad och 
leveranssäkerhet med låg miljöpåverkan.

Vår kunskap är er trygghet!

Svensktillverkade kompressionsstrumpor. Regist-
rerade hos Läkemedelsverket och CE-märkta.
Medisox garanterar rätt tryck på rätt ställe.
Elastisk bomullsslang för fingrar, tår, armar och 
ben. Samtliga av våra material är ÖKO-Tex certi-
fierade.

SHR ERBJUDANDE 
Fraktfritt vid 30 artiklar. Fri sortering av hela 
sortimentet. Uppge rabattkod SHR.

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

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 

T
illsammans med vårt systersystem  
itsperfect är vi marknadens i särklass 
största aktör med över 1,3 miljoner  
genomförda bokningar i månaden. 

Bokadirekt och itsperfect sysselsätter tillsammans 
mer än 50 medarbetare med kontor i Stockholm, 
Uppsala och Luleå. Bolagen ägs av Hittapunktse 
AB. Bokadirekt och itsperfect är genom för-
bundsavtal det officiella bokningssystemet för de 

30 största förbunden och branschorganisationerna 
inom branscherna skönhet, friskvård och hälsa. 
Bland annat Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, 
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, Fri-
sörföretagarna, Praktiker Tjänst, Kiropraktiska 
Föreningen, Svenska Naprapatförbundet, Legiti-
merade Kiropraktorers Riksorganisation, Svenska 
Estetikers Yrkesförbund med flera.

Bokadirekt är Sveriges största marknadsplats och bokningsverktyg för tjänsteleverantörer 
primärt inom skönhet och hälsa.

Svenska stödstrumpor sedan 1991 och är registrerade hos läkemedelsverket.

Välkommen till vår butik!
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N
ORDIC TISSUE® är ett nytt svenskt varu-
märke, grundat år 2015. Mjuka pappers-
näsdukar i fin box! FSC-certifierade och 
klorinfria näsdukar, box av returpapper.

När jag, Linda, grundare och VD bodde några år 
i USA blev jag förtjust i alla näsduksboxar som 
fanns tillgängliga överallt i hemmen och i offentli-
ga miljöer. Hemma i Sverige igen upptäckte jag att 
utbudet av näsduksboxar inte alls var lika omfat-
tande, och letade länge efter fina motiv på boxarna, 
men hittade tyvärr inga.

Därför grundades NORDIC TISSUE som står för 
kvalité och omtanke för miljön med FSC® - certi-
fierade och klorinfria pappersnäsdukar i fin box. 
Boxen är gjord av återvunnet papper.

Vi älskar dessa näsdukar och målet är att våra 
nordiska kunder ska upptäcka bekvämligheten 
med pappersnäsdukar i box och att de kommer an-
vända minst en box i sitt hem, helst en i varje rum
Våra fina boxar med mjuka näsdukar/ansiktsser-
vetter finns alltid till hands för olika behov, - snyta 
små näsor, torka tårar, göra rent glasögon eller för 
annan omvårdnad.

Boxarna skapas med fina motiv för alla säsonger 
såsom för vinter och sommar, samt även motiv 
som är användbara året om. De kan användas i t 
ex kök, vardagsrum, badrum eller sovrum och kan 
även fungera som en fin inredningsdetalj både i 
hemmet, på kontoret, sommarstugan, husvagnen 
eller i båten. Det finns en box för varje säsong 
och rum!

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

(till interna) https://b2b.bokadirekt.se/?utm source=sajt&utm  medium=banner&utm campaign=SHR
Snabbaste vägen till skönhet och hälsa.    -    Nya kunder & betalning på köpet!
Vi hjälper 11 000 tjänsteföretagare med bokning, betalning och marknadsföring.
Prova och se hur vi kan hjälpa dig!

Som medlem i SHR får du prova på Bokadirekt gratis i en månad. Om du vill fortsätta efter 
testperioden betalar du endast 199:-/mån (ord pris: 299:-/mån ).

Välkommen till NORDIC TISSUE!
NORDIC TISSUE är stolt förmånsgivare för SHR:s medlemmar och 
Sveriges hudterapeuter!

Unika och mjuka pappersnäsdukar/ansiktsservetter i box med fina motiv för daglig användning av hudterapeuter.
www.nordictissue.se

Priserbjudande till SHR:s medlemmar:  
12 kr/box (ord pris 16 kr/box) exkl. moms. Pris för 12 st boxar/kartong blir 144 kr/kartong exkl. moms. 
Vi ger även 20% rabatt på frakten med DHL.

Förmånsgivare 
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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
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BROCHYR 
BEHANDLINGSPRESENTATIONER
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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 / NamnJobba ska vara kul

Allt blir enklare med oss – bli en i gänget!
Tel 042-16 00 17    www.mettecosmetique.se

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.

®
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