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När vi delade våt pressmedeelande 1/10 fick det stor
genomslagskraft, på intagram och facebook var det
många som gillade och delade och även journalister
använde det som underlag till artiklar.
Pressmedelandet kunde ni även läsa i sin helhet i
Hudterapeuten nummer 5 2019.

Jessica Blockström skrev 3/10, kort efter pressutskicket om
det nya lagförslaget för Skönhetsingrepp och den nya
standarden för Hudvårdstjänster för FENIMA där hon även
citerade mig som PR-ansvarig för SHR:
”Jag blev lite förvirrad av det här ordet standard och undrade
vad skillnaden här är jämfört med det regeringen pratar om.
Som tur är fick jag hjälp att reda ut det av Lena Edberg som
är hudterapeut och PR-ansvarig på SHR*. Så här förklarar
hon:

Linnéa Öst skrivev i samma veva om fördelarna med den nya
standarden för Hudvårdstjänster: ”Ääääntligen en standard
för skönhetsbranschen.
Nu finns äntligen en europeisk standard för skönhetssalonger
och -kliniker. Det blir helt enkelt enklare att se vilka
behandlare som är seriösa. Det läser jag i SHRs senaste
pressmeddelande. Öppna ett fik, och en inspektör från
Hälsovårdsnämnden nagelfar lokalerna så hygien, ventilation
och mathantering uppfyller kraven. Öppna en skönhetssalong, och – ingenting. Fram tills nu.
I en pressrelease från SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, läser jag att det nu
finns en standard för
skönhetsbranschen som
behandlare kan följa. Ordning
och reda!” samt citerar vår
ordförande Annica: ”– Vi
hoppas mycket på den nya
standarden då vi värnar om
hudterapeutens yrkesroll och
status samt om
konsumentsäkerheten, säger
SHR:s ordförande Annica
Joensuu.”

16/10 Edina Byrén
Auktoriserad Hudterapeut på
Allavie Clinic, vilka är
salongsmedlemmar i SHR, om
oönskad hårväxt och olika
hårborttagningsmetoder i
Aftonbladet

I samband med namnbytet på instagramkontot i
november delade vi våra fina reklamfilmer som visades
på TV4 2018, lätt för er medlemmar att dela vidare!
”När ni väljer hudterapeut eller salong så försäkra er om
att de är medlemmar i SHR, då är ni garanterade gediget
utbildade terapeuter som har
behandlingsskadeförsäkring. Så välj en hudterapeut som
är medlem. Ni hittar våra medlemmar på shr.nu
I denna film medverkar Marie Petersson som nu även är
en del av vår styrelse.

