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U
tredningen skulle lämna förslag som 
syftar till att stärka skyddet för den 
enskilde vid behandlingar och ingrepp 
som kräver medicinsk kunskap och 

erfarenhet eller kan innebära betydande hälso-
risker, men som inte är hälso- och sjukvård eller 
tandvård.
I uppdraget ingick att ta ställning till vilka 
ändringar som krävs för att säkerställa att den 
enskilde ges en god och säker behandling samt 
ett tillräckligt konsumentskydd.

Utredningen förslår en ny konsumentskyddslag. 
Den ska gälla för de skönhetsingrepp som kan 
medföra betydande hälsorisker. Dit räknas till 
exempel kirurgiska ingrepp, hudslipning, filler- 
och botoxinjektioner, tatueringar, piercning, laser 
och IPL-behandlingar. Det ska vara en lag om 
kroppsbehandlingar. I lagen ingår att alla utövare 
måste söka tillstånd för att få bedriva verksamhet 
och att kommunerna kommer att ha regelbunden 
tillsyn över verksamheterna. 

Utredningens förslag i korthet
•    Ny konsumentskyddslag för kroppsbehand-
lingar
•    Tillståndsplikt för de verksamheter som 
erbjuder kroppsbehandlingar med en betydande     
hälsorisk
•    Kirurgiska ingrepp och injektioner begränsas 
till särskilda yrkesgrupper
•    Krav på verksamheterna att bedriva ett aktivt 
säkerhetsarbete
•    Ingreppen ska utföras fackmannamässigt
•    Krav på dokumentation
•    Krav på betänketid
•    Kommunerna och Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO utses tillsynsmyndigheter
•    Nationellt register över verksamheter med 
tillstånd
•    Nationell webbaserad informationstjänst för 
konsumenter

Estetiska behandlingar och andra ingrepp med 
medicinska risker utanför hälso- och sjukvår-
den och tandvården,  Dir. 2014:61, Utgiven: 28 
april 2014, Typ: Kommittédirektiv, Avsändare: 
Socialdepartementet)

SHR stöder utredningens förslag till regeringen 
till fullo. Lagförslaget kommer att innebära att 
alla som inte har den utbildningsnivå och kom-
petens som medlemmar i SHR har, inte kommer 
att få tillstånd att bedriva verksamhet inom avan-
cerad skönhetsvård. De kommer inte att kunna 
uppfylla kraven i lagförslaget medan vi redan 
uppfyller det mesta genom att SHR har stränga 
stadgar och etiska regler. Utredaren Eva Nilsson 
Bågenholm och övriga i utredningen är mycket 
imponerade av SHR:s arbete. Vi är kompetenta 
och seriösa och har sedan många år tillbaka 
försökt att reglera skönhetsbranschen som enda 
aktör. 

Var noga redan nu när du väljer 
hudvårdssalong!  
Välj inte en hudterapeut….
- med ofullständig utbildning/kompetens
- som inte har en vedertagen yrkestitel
-som ej har ett starkt branschförbund bakom sig
-som ej har försäkring om man blir felbehandlad
- som ej arbetar utifrån etiska regler
-som ej har en instans för klagomål och felbe  
 handling
-Yrket heter Hudterapeut!

Välj alltid en Auktoriserad Hudterapeut som 
är medlem i SHR, Sveriges hudterapeuters 
Riksorganisation.

     Annica Joensuu

HUDTERAPEUTEN KONSUMENT 
nr 1 - 2016

innehåll Ordföranden .

Under våren 2014 sjösatte Socialdepartementet skönhets- 
utredningen och denna blev klar att lämnas till regeringen sista 
november 2015.

 

Skönhets-
utredningen

SHR - Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
är en branschorganisation för välutbildade
och auktoriserade hudterapeuter. 
Våra ledord är lärande, kvalitet och status. 
Läs mer på www.shr.nu

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

Tack  för att du har valt att gå till en 
Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.
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Å
rets tävling hölls torsdagen 3 september 
på hud & kosmetikmässan, branschens 
egna fackmässa som arrangerades på 
Kistamässan. Sju makeupartister täv-
lande i två moment om titeln svensk 

mästare i makeup. Moment 1 bestod av klassisk 
sotning och moment 2 fri tolkning av temat                             
              Fancy Organic. De tävlande visade    
               upp mycket olika tolkningar av  
                temat. 

Tävlade gjorde:

Ellinor Rosander
Marielle Isaksson
Isabelle Behrn
Petra Andersson
Sandra Ilic
Jaqueline Kroon
Sofia Lilja

Den välrenommerade juryn, som innan 
tävlingen hade utsett de sju tävlande, hade ett 
tufft jobb på plats att bedöma de tävlande. 
Juryn bestod av:

Linda Mehrens Flodin, Jurysamordnare 
Annica Joensuu
Teresa Grundin
Linda Hallberg
Mia Bengtsson
Cathrine Dichy
Hedvig von Mentzer (ej på plats under 
tävlingsdagen)

Konferencier under dagen var vår 
superhärliga Kayo.

 

Text: Annica Joensuu 

SM i Make Up fancy organic

Vinnare Marielle Isaksson med båda sina modeller

Vår konfiencier, Kayo

Marielle, årets vinnare

Vinnare av SM make up 2015 blev 

Mariella Isaksson tävlande nummer två. Hon får åter representera 
Sverige i de internationella mästerskapen i Make Up i Dusseldorf.
Tvåa blev tävlande nummer 6 - Jaqueline Kroon och trea blev tävlande 
nummer fem– Sandra Ilic. Sandra Ilic fick också Kate Wacz hederspris. 
Alla tävlande fick diplom, blommor och fantastiska goodiebags från våra 
sponsorer.

Vill du kika på filmen från SM så finns den på vår hemsida och 
på youtube.

Vilken spännande tävling det blev med ett tema i tiden, stort 
intresse och mycket publik. 

Tema: Fancy Organic

Arrangör: 

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Hemsida: smimakeup.weebly.com 

FaceBook: www.facebook.com/SMiMakeUp

 
MAKE UP 

         2015
SM 

 
3 september  

Hud & Kosmetik 

Kistamässan

SM i makeup .
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VI VILL TACKA ALLA som gjorde SM i make up till en fantastisk upp-
levelse: tävlande, jury, Kate Wacz, konferencier, funktionärer, vår projekt-
ledare Anna Olsson och våra sponsorer:

Alla pristagarna med modeller De tävlande tillsammans med Kate Wacs

Vinnaren med jury och modeller
Trean Sandra Ilic, som även fick Kate 
Wacs hedespris

Vår konfiencier, Kayo

Tvåan Jaquline Kroon

Tävling moment 1, klassisk sotning Tävling moment 2, tema Fancy Organic

Goodiebags

SM i makeup .
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SM i makeup .SM makeup 2016 .

SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 
bjuder in till

Svenska Mästerskapet 
i Makeup 

2016
Fredagen 9 september på  

hud & kosmetik, Kistamässan

Tävlingen består av två moment à 60 minuter
•  Klassisk sotning med flytande eyeliner och röd mun

•  Tema makeup   Tema: In a galaxy far, far away....

Vinnaren av SM i makeup, tävlar i
 International Makeup Championship i Düsseldorf, mars 2017. 

Vinnaren sponsras med resa och logi samt en välfylld goodiebag!

Är du utbildad makeupartist eller maskör och intresserad av att delta?
Anmälningsuppgifter finner du på smmakeup.se

Är du intresserad av att sponsra? Mejla oss för information.

Vi ses i september!

Projektledare, Anna Olsson, SHR
smimakeup@live.se  

Facebook: SM i Make up
www.smmakeup.se



april 2016 hudterapeuten  |  7  

SM i makeup .

SHR AUKTORISERAD ••



Text: Nathalie Koverman

Behandling av acne 
med p-piller

P
-pillrets historia handlar om frihet och 
förhinder. Den tar sin början i ett laborato-
rium i Mexico City i början av 50-talet, där 
man lyckades ta fram ett ämne framställt 

av jams som visade sig fungera som det kvinnliga 
könshormonet progesteron som förhindrar äggloss-
ning. Förutom de moraliska frågor som p-pillret 
väckt och dess viktiga roll i kvinnans frigörelse 
i och med makten över reproduktion, har just 
hormonerna i preventivmedlet ständigt varit ett 
omdebatterat ämne. Förhindrandet av graviditet 
har kantats av en rad oönskade biverkningar såsom 
svåra menstruationsblödningar, humörsvängningar 
och ökad risk för blodpropp. Idag innehåller p-piller 
endast en bråkdel av de hormoner som det tidiga 
50-talets varianter innehöll  och anses vara ett 
säkert och effektivt hormonpreparat. P-pillret har 
även kommit att användas i behandling av acne, 
för att förhindra dess uppkomst och för friheten en 
frisk hud innebär för många.

Vid den godartade hudsjukdomen acne är ökad 
talgproduktion med ett ofta mer trögflytande 
sebum, abnorm keratinisering i talgkörtelmynning-
arna och ansamling av propionibakterien de fakto-
rer som kan leda till inflammation i talgkörtlarna. 
En del kosmetiska produkter kan verka temporärt 
talgreglerande (lera, A-vitamin etc), bakteriedö-
dande (tea tree, zinkoxid) och genom exfoliering 
kan vi motverka tilltäpptheter. Detta skulle därmed 
kunna minska uppkomsten av comedoner och såle-
des teoretiskt sett också kunna minska acneutbrott, 
åtminstone icke-inflammatorisk sådan. 

Trots att många hudterapeuter i sitt yrke, tillsam-
mans med sina kunder, upplever att kosmetiska 
produkter och behandlingar kan hålla mild till 
medelmåttig acne i schack, får och bör vi aldrig säga 
att vi kan göra det. Som auktoriserade hudterapeu-
ter saknar vi medicinsk utbildning och ska således 
inte arbeta för att förebygga, påvisa, lindra eller bota 
sjukdom eller symtom på sjukdom. Däremot kan vi 
med hjälp av kosmetiska produkter, i enlighet med 
gällande lagstiftning, rengöra, skydda och bibehålla 
ett gott skick eller förändra utseendet av huden. 
Lagstiftningen innebär begränsningar, men vi 
bör inte förringa möjligheten att vi med vår kun-
skap kan slussa kunden vidare till rätt instans för 
behandling av hudsjukdomar såsom acne i de fall 

bibehållandet av god hudkondition inte räcker till 
för att ge kunden ett tillfredsställande resultat.  
Att föreslå kontakt med hudläkare ligger nära till 
hands, men även barnmorska/gynekolog kan vara 
ett alternativ om det handlar om behandling av 
acne. En kontinuerlig dialog med och journalföring 
av kunder bör förutom frågor om allergier och hud-
typ/tillstånd även ge utrymme för eventuell medi-
cinering och preventivmedel. Det sistnämnda kan 
nämligen ha stor inverkan på acne.
I denna artikel kommer jag att försöka belysa hur 
p-piller kan behandla eller förvärra acne. Mitt fokus 
kommer att vara att på ett lättöverskådligt sätt redo-
göra för hur olika hormoner ger olika effekt, med 
förhoppning om en ökad förståelse för dess inver-
kan på acne. Tanken är att kunna erbjuda en liten 
guide som kan ge vägledning i vilken typ av hor-
moninnehåll i p-piller som kunden kan efterfråga 
i behandling av acne eller vid preventivmedel med 
hänsyn till en acnebenägen hud.
 
Könshormoner 

Det handlar alltså om hormoner, det endokrina 
systemets små kemiska budbärare mellan cell till 
cell, och i detta fall könshormoner. Könshormoner 
är en form av steroidhormoner och kan delas upp i 
androgener (manligt hormon) och östrogener och 
progestiner (kvinnliga hormoner) Hormonerna 
produceras framförallt i reproduktionsorganen, 
binjuren och fettvävnaden.

Östrogen och progesteron reglerar fysiologiska 
effekter såsom pubertet, menstruationscykeln, 
reproduktionsorganen, graviditet, brösttillväxt och 
koagulationssystemet. Progesteron kan även ha 
vissa androgena effekter. 
Androgener har maskuliniserande effekter som 
bestämmer kön prenatalt, dvs innan födelsen, och 
som påverkar pubertet, sexualdrift, aggression och 
även bukfetma och acne. 

Hormoner i p-piller och 
dess inverkan på acne

Alla kvinnor har och ska ha manligt könshormon i 
kroppen, på samma sätt som talgproduktionen med 
sitt innehåll av propionibakterien är nödvändig för 
att hålla huden smidig och syramanteln intakt. Vid 
en förhöjd halt av androgener kommer talgpro-

Acne .
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duktionen att öka, talget kan bli mer trögflytande 
och ansamling av hudceller samt propionibakterien 
kan ge upphov till acne. I behandling av acne med 
p-piller är det alltså talgproduktionen som man 
önskar reglera.

Eftersom p-pillers främsta användningsområde är 
just att förhindra graviditet, så måste det ta 
hänsyn till kroppens naturligt varierande hormon-
halter under menstruationscykel. En del p-piller 
kopierar den naturliga cykeln och varje litet piller 
har en egen sammansättning av hormoner. På så 
sätt kommer kvinnan att fortsätta få ökad halt av 
testosteron vid ägglossning och ökad halt progeste-
ron vid menstruation. För vissa kan denna ständiga 
variation av hormonhalter vara ansträngande och 
förvärra acne som ofta bryter ut vid just äggloss-
ning och/eller menstruation, oavsett med eller utan 
preventivmedel. Då är en p-pillertyp med jämn 
hormonfördelning över cykeln ett bättre alterna-
tiv. Däremot ska p-piller, oavsett sort, inte kunna 
orsaka inflammatorisk acne om inte genetisk benä-
genhet finns och detta gäller både när man börjar 
eller slutar med pillren. En invänjnings- och avvänj-
ningsperiod om 3 månader får man räkna med.

Oftast innehåller p-piller två hormoner som heter 
östrogen och gestagen, det sistnämnda även kallat 
gulkroppshormon och som är en syntetisk variant 
av progesteron. Typerna av dessa två hormoner kan 
variera beroende på p-pillertyp och även kombine-
ras i ett så kallat kombinationspiller. Det syntetiska 
östrogenet motverkar ägglossning, till skillnad från 
det kroppsegna östrogenet som stimulerar frisläpp-
ningen av ägget.

P-piller utan östrogen innehåller endast gestagen 
och det finns även så kallade mini-piller med 
endast gestagen och då i låg dos, vilket dock ger 
en lägre ”glömskemarginal” i preventivmedels-
syfte. Gestagen är en syntetisk form av progesteron. 
Gestagenet bildar ett tjockt sekret som är ogenom-
trängligt för spermier och därmed hindrar befrukt-
ning. Progesteron, det kroppsegna hormonet, bildar 
endast detta sekret temporärt efter menstruation 
för att förhindra spermiernas framfart innan den 
blodfyllda slemhinnan byggts upp för att ta emot 
det befruktade ägget. 

Det finns många olika typer av progesteron och 
det är typer med anti- eller låg- androgen aktivitet 
och därmed inte ökar testosteronhalten som efter-
strävas i behandling av acne eller för att förhindra 
acneutbrott hos en acnebenägen hud vid preventiv 
kontroll.

Ett p-piller som ofta används vid behandling av 
acne innehåller hormonet cyproteronacetat och kan 
med sin gestagena effekt verka anti-androgent. På 
så sätt minskar talgproduktionen. För att undvika 
oregelbunden menstruation tillsätts etimylestradiol, 

ett östrogent hormon som bland annat leder till 
menstruation. Detta kombinerade piller används 
inte som enbart preventivmedel, men ger samma 
effekt som ett p-piller av kombinationstypen och 
ska därför inte kombineras med andra hormonbase-
rade preventivmedel.

När p-piller inte är ett alternativ

Den främsta anledningen till att söka annan 
behandling av acne än med p-piller är kanske öns-
kan om att bli gravid. Andra skäl kan vara even-
tuella biverkningar. Östrogen kan ge illamående, 
ökade flytningar, minskad sexlust, viktuppgång till 
en följd av ökad aptit och PMS-liknande besvär. 
Gestagen kan förutom att ge humörsvängningar ha 
en androgen effekt och därmed öka risken för acne. 
Detta gäller inte alla typer av gestagen.

För män är p-piller inte att alternativ i behand-
ling av acne. För dem, och kvinnor som inte vill 
använda p-piller, kan tetracykliner som verkar bak-
teriedödande vara ett alternativ vid medelmåttig till 
svår acne.

P-piller som behandling av acne lämpar sig bäst för 
en medelmåttig acne. Vid lättare acne kan kosme-
tiska produkter som rengör, skyddar och bibehåller 
god kondition av huden räcka och/eller komplettera 
receptfria läkemedel. 
För riktigt svår acne, acne vulgaris, kan 
A-vitaminderivat vara lösningen. De påverkar talg-
produktionen genom att minska storleken på talg-
körtlarna så att en vuxen människas talgkörtlar får 
samma storlek som hos ett barn. De svåra biverk-
ningarna såsom mycket torr, känslig och solkänslig 
hud gör behandlingen tuff, även om den efter avslu-
tad kur kan bota acne permanent.

Mindre svåra biverkningar, men också lite min-
dre tillfredställande resultat i jämförelse med 
A-vitaminsyra, ger hormonblockerande substansen 
spironolakton. Att använda hormonblockerare för 
att reglera talgproduktion och därmed behandla 
acne är kontroversiellt och jag har inte funnit svensk 
litteratur som understödjer behandlingsformen. 
Aldactone, som innehåller spirolakton, används i 
Sverige i behandling av ödem och högt blodtryck 
när annan behandling inte fungerat.

En kost rik på socker som ger högt insulin ger gro-
grund för inflammationer och kan även ge ökad 
halt av testosteron (androgent hormon) som ökar 
talgproduktionen. Kortisolpåslag hämmar cell-
förnyelsen vilket sätter stress och acne i samband. 
Att stressa mindre, undvika raffinerade kolhy-
drater och tillföra antiinflammatorisk mat såsom 
B-vitaminrika livsmedel borde således tillsammans 
med bibehållandet av god hudkondition vara de för-
sta stegen för att undvika acne.

april 2016 hudterapeuten  |  9  

Acne .
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DETTA UPPSLAG äR ETT SAMARBETE MELLAN SHR OCH SKÖNHETSTIDNINGEN DAISY BEAUTY

F
örr fanns mors dag, fars dag och födelsedagar. Nu finns det en 
dag för snart vartenda substantiv, litet som stort, viktigt som ovik-
tigt. Till exempel åt jag middag den åttonde mars med självaste 
SHR-ordförande Annica Joensuu. Vi diskuterade Daisy Beautys 

blogglounge på Hud och Kosmetik-mässan, vilket kändes som ett ut-
märkt sätt att fira internationella kvinnodagen. Djurens dag den fjärde 
oktober ifjol firade jag med att torka upp hundkräks, eftersom den ena 
av mina fyrfota vänner hade smaskat i sig något olämpligt under en pro-
menad samma dag, och det råkade också vara kanelbullens dag (eller, 
som min amerikanske vän lite tokigt kallar den på sin knackiga svenska: 
”knullbullens dag”.)

På samma sätt som det kommer nya högtidsdagar kommer det också nya skönhetspriser. Förutom skön-
hetsbranschens stora pris Swedish Beauty & Cosmetics Awards, har ekobranschen instiftat Organic Beauty 
Awards, som delas ut för första gången i år. Många damtidningar delar ut egna skönhetspriser, till exempel 
Daisy Beauty! Daisy Beauty Awards instiftades 2012 och är ett skönhetspris med nästan bara skönhetsblog-
gare i juryn (inklusive ordförande Joensuu). Vi har i år delat ut tolv priser till både varumärken som finns 
på salonger och på parfymerier och jag hoppas att du bland vinnarna ska hitta några nyheter som väcker 
nyfikenhet hos dig!

Kicki Norman,
Chefredaktör Daisy Beauty

Om Daisy Beauty Awards
Daisy Beauty Awards  är ett pris som skönhetstidningen Daisy Beauty delar 
ut till de bästa skönhetsprodukterna som har lanserats eller relanserats före-
geånde år. 
Daisy Beautys medarbetare utser fem finalister i varje kategori.
Finalisterna testas och vinnare utses av en jury som består av 50 bloggare 
och Daisy Beautys herrproduktsredaktör. 
Priserna som delas ut varierar från år till år. Tidigare år har bland annat Årets 
snyggaste förpackning och Årets blogghype funnits bland priserna. 
I år är Årets bästa olja ny kategori, medan Årets bästa damdoft och Årets 
bästa herrdoft är tillbaka efter ett års frånvaro.
Årets bästa budgetprodukt var den jämnaste kategorin… 
… men jurymedlemmarna i Årets bästa basmakeup klagade mest på att 
kategorin var svårt att bedöma.  

Årets bästa aktiva hudvård 
Pixi Glow Tonic
Juryns motivering: ”effektiv och mild 
exfoliering som går att använda varje dag. 
Tack Pixi, för att ni äntligen har lanserat er 
kultklassiker i Sverige!”

Övriga finalister: 

Exuviance Super Retinol Concentrate
Peter Thomas Roth Rose stem cell bio repair precious oil
Shiseido Ultimune Eye Power Infusing Concentrate

Sisley Sisleÿa Essential Skin Care Lotion

Årets bästa kroppsprodukt 
La roche-Posay Lipikar Baume AP+
Juryns motivering: ”Marknadens bästa 
akutvård för knastrig vinterhud har nu blivit 
ännu bättre! en räddare för krokodilmönstrade 
fnasben under årets torraste månader.”

Övriga finalister: 

Elizabeth Arden Eight Hour All Over Miracle Oil
St Tropez In Shower Tanning Lotion
The Body Shop Camellia Cream
Decléor Gommage 1000 Grain Body Exfoliator

Årets bästa lippie
Urban Decay 
Matte Revolution Lipstick
Juryns motivering: ”Kyssvänligt matt 
läppstift med skön känsla. Framför 
allt den revolutionerande hållbarhe-
ten, pigmentrikedomen och färgstyr-
kan föll juryn på läppen!” 

Övriga finalister: 

Clinique pop lip colour and primer
Lumene True Passion Lip Colour
IsaDora Twist-up Matte Lip
Bareminerals Pop of passion

Daisy Beauty Awards
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Årets olja
Caudalie Premier Cru The Elixir
Juryns motivering: ”Är det ett serum? Är det 
en olja? Det är både och! när huden blir både 
mjuk och len mitt i smällkalla vintern ät vi 
glada att det nu går att tillföra resveratrol även 
utvärtes. Skål!”

Övriga finalister: 

REN Maroccan Rose Gold perfect dry oil
Aveda Beautyfying Creme Cleansing Oil
Depend Grape & Avocado Nail Oil
Biotherm Balm-to-Oil

Årets bästa nagelprodukt
essie Gel Setter Top Coat
Juryns motivering: ”idag är det självklart 
för ett nagellacksmärke att erbjuda över-
lack som får manikyren att hålla längre. es-
sie är bäst av alla på hållbara, högglansiga 
manikyrer tack vare Gel Setter Top Coat.”

Övriga finalister: 

CND Rescue Rx
Depend 7 Day-system
Depend Mud Mask
Kure Bazaar Eau Dissolvante Hydratante

Årets bästa ekologiska/
naturliga produkt
Börlind ZZ Sensitive System 
Anti-Stress Mild Cleansing 
Emulsion
Juryns motivering: ”Pärlan i en serie för 
känslig hy med trendigt probiotiskt inne-
håll. när ekologisk ansiktsvård är både 
effektiv och nyskapande jublar inte bara 
huden utan även juryn!”

Övriga finalister: 

M Picaut hydra miracle serum
True Organics All you need is (mini) me
Apoliva Eco Nattkräm
Transderma O

Årets bästa basmakeup
Dior Diorskin Nude Air 
Foundation
Juryns motivering: ”en ultramodern 
foundation ska vara tunn, lättflytande 
och ändå pigmentrik. och just därför 
ger Diorskin nude Air Foundation dig en 
utjämnande, slät hy med naturlig finish.”

Övriga finalister: 

Urban Decay Naked Skin Foundation
Make Up For Ever Ultra HD Foundation
By Terry Cover Expert SPF 15
NARS All Day Luminous

Årets bästa frans-/brynprodukt
i-envy by Kiss Trio Short Lash
Juryns motivering: ”Makeupfokus våren 
2016 är utan tvekan på ögonen så aldrig 
har lösögonfransar varit så rätt som nu! 
Dessa singelfransar följer ögats form, går 
snabbt att fästa och intensifierar blicken  
 hundrafallt. Wink wink!”

                    Övriga finalister: 

                    Pürcosmetics Browder
                    Benefit Roller Lash
                    Dior Diorshow Waterproof Liner
                    MAC Upward lash mascara

Årets bästa hårprodukt
olaplex No 3
Juryns motivering: ”Hemmabehandling-
en som lagar många trasiga hår och till-
låter färgningar konsumenten trodde var 
utom räckhåll. i en kategori där hjulet är 
uppfunnet flera gånger om, ser vi äntligen 
något helt nytt för håret!”

Övriga finalister: 

Björn Axén The Legacy 1963 Silky Soft 
Oil Spray
Bumble & bumbles Surf Infusion Spray
Kérastase Masque Therapiste
Living Proof Night Cap Overnight 
Perfector

Årets bästa budgetvänliga 
produkt
Lumene Nude Perfection 
Fluid Foundation
Juryns motivering: ”De flesta produkt-
namn lovar mer än de håller men här är 
en som fyller ut perfektionskostymen! 
Med den här ansiktsbasen uppnår du 
färgutjämning, lyster och naturligt resultat 
till plånboksvänligt pris.”

Övriga finalister: 

Apoliva Eco Nattkräm
H&M Ögonskugga
Idun Minerals Nagellack
Bioderma Sensibio H2O

Årets bästa damdoft
Maison Margiela 
Replica By the  
Fireplace EdT
Juryns motivering: ”en kraftfull  
och hård doft som inte ber om  
ursäkt. Juryn applåderar en  
damparfym som känns som  
en käftsmäll.”

Övriga finalister: 

Sensai The Silk EdP
The Body Shop Black Musk
SG79 STHLM no 1
Marc Jacobs Decadence

Årets bästa herrdoft
John varvatos Dark Rebel
Juryns motivering: ”en rockig rökare 
som med hjälp av bland annat läder, 
kåda och tobak gör ett råmaskulint 
intryck på vilken stökig nattklubb som 
helst. inget för lydiga gossar.”

Övriga finalister: 

Hugo Boss The Scent
Dior Sauvage
Zarko Perfume Molecule No.8
L’Occitane Eau de Cedrat



Hangover Chic .
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Är detta den konstigaste  
skönhetstrenden någonsin? 

Den oväntade trenden ”hangover chic” får 

kvinnor att gör sina ögon puffiga med ögon-

skugga, tejp och till och med fillerinjektioner.

Vanligtvis brukar vi vilja dölja spåren efter en 

alltför blöt natt för att försöka se så fräscha 

ut som möjligt. Men nu har denna otippade 

trend svept in över skönhetsvärlden med en 

look som har kallats ”hangover chic” med 

likblek hud och svullna ögon.



Text: Lena Edberg     Bild:  Instagram, Le Chi

T
renden har spridit sig från Korea med hjälp 
av Instagram som nu översvämmas med 
ca 10.000 inlägg på looken. Västerländska 
kvinnor försöker imitera stilen och plas-

tikkirurger rapporterar en ökad efterfrågan i 
Storbritannien bland kvinnor som vill skapa utse-
endet .

Namnet på trenden är egentligen ”Aegyo sal” som 
betyder leende ögon, söt hud eller charmigt fett 
beroende på översättning och kan även förklaras 
med undre ögonlock. Aegyo sal har sitt ursprung i 
Korea och Japan, men nu har även europeiska och 
amerikanska kvinnor experimenterat fram stilen 
och publicerat resultaten på sociala medier .

Detta görs genom att framhäva fettdepåerna under 
ögonen  för att få fram ett utslitet utseende som 
om du lider av sömnbrist. Det ska se ut som att du 
varit uppe och festat hela natten.

Du får fram den rätta looken genom att applicera 
mörk ögonskugga eller penna vid vecket under 
ögat , därefter används highlighter och contouring 
runt vecket för att få fram de önskvärda påsarna 
och svullenheten.

Du kan även köpa speciella tvåfärgade pennor för 
att skapa fejkade ögonpåsar, en mer extrem version 

innebär att man använder dubbelsidig tejp för att 
skapa ett veck under ögat.

Ännu mer extrema Aegyo sal-utseenden kan 
åstadkommas med hjälp av metoder som hyalu-
ronsyrafillers eller fettöverföring. 

Men ögonområdet måste behandlas med stor 
försiktighet särskilt när det gäller kirurgiska 
ingrepp då betydande komplikationer kan uppstå. 
Klumpar, asymmetri, missfärgning och ihållande 
svullnad kan kvarstå om fel produkt används och 
i fel händer. 

Ett säkrare sätt att haka på trenden är definitivt att 
själv experimentera med make-up. För mig person-
ligen räcker det nog med att skippa ögoncremen, 
concealern, primern och mineralpudret för att få 
fram dessa tydligen så eftersträvansvärda påsar 
under ögonen. De skönhetsintresserade tjejerna 
som hakat på trenden menar att looken ska få dem 
att se glada och ungdomliga ut, jag tror att det bara 
gäller dem som faktiskt redan är ungdomar. Som 
den söta 20-åriga franska tjejen Le Chi som jag hit-
tade på Instagram och fick låna några bilder av. 

För inspiration, eller ett gott skratt, sök på 
Instagram under hashtaggen #aegyosal.

Hangover Chic .
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Text: Nina Jonasson 

J
ag tänkte börja med att berätta lite om de 
två vanligaste hormonerna i våra kroppar, 
det är progesteron och östrogen. Både män 
och kvinnor har dessa två hormonerna i 

olika mängd och progesteron omvandlas i ett 
senare skede till testosteron. Dessa är våra köns-
hormoner och de är stabila i sin balans hos män-
nen medan hos kvinnor varierar mängden under 
månaden och även under livet beroende på ägg-
lossning, menstruation, graviditet och menopaus. 
Hormonerna får ofta skulden för att orsaka olika 
typer av hudproblem och när vi lägger ansvaret 
på dessa viktiga signalsubstanser, tappar vi genast 
makten över hur vi ska behandla huden på bästa 
sätt. Som hudterapeuter har vi ingen kunskap 
eller rättighet att ordinera hormonella behand-
lingar som lösning, men dessvärre är det många 
som börjar med p-piller eller annan hormonell 
behandling i tron att det är en lösning. Jag tänkte 
belysa detta problem utifrån min kliniska erfa-
renhet och mina resultat.

När det gäller kosten finns det vissa livsmedel 
som kan påverka den hormonella balansen. Det 
är främst socker, gluten och raffinerade kolhy-
drater. Dessa skadar vår tarm, försämrar vårt 
näringsupptag och skapar inflammationer. 
Detta påverkar vår hälsa och bildandet av 
hormoner negativt.

Så vad kan vi som hudterapeuter göra när kun-
der drabbas av akne i tonåren, chloasma under 
graviditet eller utslag vid samma tid varje månad, 
kring ägglossning eller mens.

Vad som kan vara bra att veta är att tillverkning-
en av hormonerna är beroende av två mineraler: 
zink och koppar. Zink är delaktig i bildandet av 
progesteron och koppar bildar östrogen. Zink 
är ett mineral som är mycket viktig för hudens 
funktion och läkning och som det inte finns 
mycket av i vår kost. Vi har svårt att absorbera 
zink och därför har vi också ofta brist på detta 
mineral. Koppar däremot finns det mycket i 
vår omgivning och i vår kost och därför är det 
väldigt ovanligt med koppar-brist. Däremot 
händer det att kvinnor drabbas av kopparförgift-
ning. Det är inte vanligt men det förekommer. 
Anledningen är ofta en kombination av koppar-
spiral, koppar-rikt vatten (kopparrör) i kom-
bination med zink-brist. Eftersom koppar och 
zink styr våra hormoner är det viktigt att de är 
i balans, dvs i lika stor mängd i kroppen och det 
kan ibland vara svårt med tanke på dessa förut-
sättningar.

Som jag nämnde tidigare är zink ett av de vik-
tigaste mineralerna för hudens funktion och 
läkning och brist på detta mineral kan även ge 

Jag fick av SHR i uppdrag att skriva en artikel om hur hormonerna kan inverka 
på huden och hur vi kan hjälpa våra kunder med dessa hudproblem till rätta.

HORMONERNAS 
INVERKAN PÅ HUDEN

Hormoner .
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en ökad talg-produktion. Zink bildar progeste-
ron och testosteron vilket gör att behovet ökar i 
tonåren. Att man lägger skulden på att det är tes-
tosteron som är orsak till den ökade talg-produk-
tionen är jag inte säker på stämmer med tanke på 
dessa förutsättningar. Det är absolut ett område 
som är intressant att studera vidare.
En person med hormonella obalanser får problem 
med sin hud på hakan. Det kan vara olika typer 
av utslag, pigmentförändringar och hårväxt.
Hyperpigmenteringar i ansiktet som vi kallar 
chloasma är ett inflammatoriskt tillstånd som 
kan vara svårt att behandla. Denna hudåkomma 
uppkommer vanligtvis under graviditet, vid 
p-piller användning eller efter en antibiotikakur. 
Vi har lärt oss att dessa pigmenteringar uppkom-
mer på grund av hormoner och/eller i kombina-
tion med sol. Men stämmer verkligen det? Och 
om man tänker efter… varför skulle hormoner 
sätta igång ett inflammatoriskt hudproblem? 
Det finns ett samband mellan en gravid kvinna, 
p-piller användning under lång tid och antibio-
tika.

Det är jäst-svampar
Jäst-svampen candida lever i en lite koloni i våra 
tarmar i symbios med övriga aktiva och viktiga 
mjölksyra-bakterier, probiotika. Jäst-svampar 
älskar socker, trivs i en gravid kropp och ökar 

i antal när vi använder p-piller på grund av att 
p-piller skapar dysbios (nedsatt och dålig tarm-
flora).

När jäst-svampen ökar i mängd blir den aggressiv 
och det skapas en svamp-infektion som blir ett 
problem. En inflammation uppstår i tarmen och 
denna inflammation visar sig så småningom som 
hyperpigmentering på huden. Det kan vara chlo-
asma och det kan vara pityriasis versicolor. Detta 
är min kliniska erfarenhet.

Som ni kanske upplevt själv eller hört talas om 
är att dessa pigmenteringar är väldigt svåra att 
behandla och kan till och med blossa upp och 
bli värre av yttre behandlingar som laser eller 
syra. Detta beror på att den inre inflammatio-
nen behöver släckas först innan man behandlar 
huden. Ibland försvinner pigmentet helt eller 
försvagas bara genom att behandla infektionen i 
tarmen.

Jag har varit aktiv hudterapeut på min klinik 
sedan examen 2003. Jag har under årens lopp 
insett att alla hudproblem kommer inifrån och 
är väldigt beroende av vår övriga hälsa och krop-
pens tillgång på rätt näringsämnen. Jag hittade 

Kvinna med pigment runt munnen En månad senare efter detox (svamp).

Hormoner .
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Forts. föreg. sida

många svar om orsaken till hudproblem när jag 
började intervjua mina kunder och insåg snart 
att många och om inte alla kunder med hud-
problem har problem med sin mage. Insikten 
gjorde att jag gick kurser i mag-tarm funktionen 
och lärde mig snart de vanligaste symtomen på 
överväxt av svamp och svampinfektioner. Det är 
i vårt samhälle väldigt vanligt på grund av stort 
intag av socker, bröd, pasta, så kallade raffinerade 
kolhydrater. När de omvandlas till socker i krop-
pen ger de näring till svampen. Dessa livsmedel 
är av stor ondo och skapar mycket problem och 
sjukdomar. Svamp-infektionen påverkar i sin tur 
även den hormonella balansen och många lider 
även av kraftig PMS på grund av detta. När jag 
träffar kunder med inflammatoriska hudproblem 
behandlar jag alltid med detox för att städa ut 
svamp, mikrober och slaggprodukter och följer 
upp med att sätta in kosttillskott för att läka och 
bibehålla en frisk tarm och hud. Även eksem, 
rosacea, akne och psoriasis kan vara symtom på 
svampinfektion.

D-VITAMIN
Sen finns det även ett hormon som vi inte bildar 
själv utan som måste tillföras utifrån och det 
är D-vitamin eller kolecalciferol som det också 
heter. D-vitamin är ett prohormon och det bil-
das i huden med hjälp av solljus och kolesterol. 
D-vitamin är viktigt för vårt immunförsvar och 

vår hormonella balans. Det har också en inver-
kan på balansen mellan kalcium och fosfor vilket 
bestämmer vår metabolism, alltså vår ämnesom-
sättning. Om du tex har högt kalciumupptag och 
lågt fosfor har du en långsam ämnesomsättning 
och tvärtom. Alltså påverkar vår mineral-status 
vår sköldkörtel som också, förutom binjurarna är 
ett endokrint organ som producerar hormoner. 
Men vad ännu viktigare är när det gäller huden 
och D-vitamin är att detta hormon är med och 
bestämmer vad som ska släppas in genom huden 
och vad som ska släppas ut. Huden är ett epitel, 
liksom lungor och mag-och tarmslemhinnan och 
även där har den samma uppgift och D-vitaminet 
är därför av stor vikt för dessa organ. En tarm 
som läcker ut gifter i blodet eller en hud som 
släpper in bakterier måste vi undvika och därför 
är det av största vikt att vi informerar våra kun-
den att om man väljer att använda hög solskydds-
faktor eller undviker solen är det ett måste att ta 
tillskott. Rekommenderat intag är 2500-5000 IU 
per dag.

HUDEN OCH STRESSHORMONER
I vårt dagliga liv ingår en hel del stress. Stress-
hormonerna utsöndras från binjurarna och 
även de påverkar vårt välbefinnande. Ibland 
kan vi associera vissa hudproblem till stress. De 
hormoner som utsöndras är adrenalin, norad-
renalin och kortisol. Adrenalin utsöndras när vi 
stressar och ökar hjärt-frekvens, höjer blodtryck 
och blodsocker och dirigerar blodet till musku-
laturen. Detta är en reflex som det sympatiska 
nervsystemet står för - fly eller fäkta. Om vi är 
i ett konstant stress-tillstånd utsöndras höga 
halter av kortisol och kroppen har väldigt svårt 
för att slappna av. Detta leder till utmattning och 
utbrändhet. Det som också händer när vårt sym-
patiska nervsystem är inkopplat är att vi kan inte 
smälta den maten vi äter. För att göra det måste 
vi befinna oss i det parasympatiska nervssystemet 
som betyder lugn och ro och omdirigering av blo-
det till matsmältningsorganen, lever och njurar. 
Om vi inte kan smälta maten kan vi inte heller ta 
upp näringen, våra inre organ far illa och vi får 
näringsbrister och hudproblem. Stress-relaterade 
hudproblem uppstår som en reaktion på stres-
sade inre organ och kan avhjälpas om kunden 
informeras om vikten att sitta ner och äta i lugn 
och ro och tugga maten väl. Jag har hjälpt många 
kunder till bättre hud bara genom denna enkla 
information. Att ta tillskott av B6 och magne-

En gravid kvinna med Chloasma

Hormoner .
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sium kan också hjälpa genom att de stöttar binju-
rarna och magnesium har en lugnande inverkan 
på kropp och sinne och är muskelavslappnande. 
Magnesium är också ett viktigt mineral för häl-
sosam hud och för energi-produktionen i alla 
kroppens celler.

P-PILLER
Något som jag nämnt tidigare är p-pillrens nega-
tiva inverkan på en hälsosam tarm. Vi måste 
tänka på att p-piller och andra hormonella 
behandlingar som sjukvården står för, är läke-
medel med biverkningar. Hormonerna är synte-
tiska och påverkar vår normala hormon-balans. 
Läkemedel som man tar under längre tid utarmar 
näringsämnen i kroppen och har en funktions-
nedsättande effekt på tarmens flora och närings-
upptag. Detta ökar risken för svamptillväxt, urin-
vägsinfektioner och näringsbrister som slutligen 
visar sig på huden. När vi tar hormoner måste vi 
även tillföra extra näringstillskott och gärna även 
mjölksyra-bakterier för att undvika problem. 
Den enklaste graviditets-kontrollen är egentligen 
koppar-spiral. Den innehåller inga syntetiska 
hormoner och man kan styra upptaget av koppar 
genom att ta zink-tillskott. Vanliga symtom på 
koppar-överskott i kroppen är rikliga och långa 
menstruationer. De som får dessa symtom efter 

att ha satt in en koppar-spiral eller enbart har hög 
kopparhalt kan ta tillskott av zink och/eller även 
tillföra naturligt progesteron som finns att köpa 
som hudkräm hos främst näringsterapeuter.
Om man upplever att man har en hormonell oba-
lans kan man alltid göra en hårmineral-analys. 
Denna berättar balansen mellan zink och koppar, 
men även binjurarnas och sköldkörtelns funk-
tion, vilka också är viktiga i den hormonella 
balansen. Hårmineral-analyser kan man göra hos 
diplomerade näringsterapeuter. 

Nina Jonasson
Auktoriserad och specialiserad hudterapeut
Diplomerad näringsterapeut 
Certifierad glutenterapeut

Hormoner .



18  |  hudterapeuten april 2016

Väljer en auktoriserad 
hudterapeut som är 
medlem i SHR!

Du gör väl 
som Mirre?  
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M
edi ś Ladies ligger på centrala Hisingen 
som har blivit ett av Göteborgs nya 
moderna centrum. Hit flyttade Mediha 
salongen för tre år sedan.  

Mediha, även kallad Medi av sina vänner, kom 
till Sverige i början av 90-talet som flykting från 
Bosnien. Med flera utbildningar i bagaget beslöt 
hon sig ändå för att pröva på hudterapeutyrket och 
hamnade verkligen rätt. Efter att ha tagit examen 
från Elisabethskolan 2003 så öppnade hon direkt 
egen salong. Eftersom hon hade små barn så var 
tanken att inte jobba heltid utan att sakta bygga 
upp en kundkrets. Men det blev inte riktigt som 
hon tänkt sig. Kunderna strömmade till och hon 
fick snabbt börja jobba heltid. Mediha märkte 
också att det var mycket roligare är hon tänkt sig 
och att hon verkligen gjort rätt yrkesval. Hennes 
filosofi var från början att ha kunden i fokus. 
Efter 10 år var det dags att utveckla verksamheten. 
Mediha hade turen att få kontrakt på en lokal i ett 
nybyggt hus och fick vara med från början i plane-
ring av uppbyggandet av lokalen. I samband med 
flytten ville hon utöka sitt koncept från en liten 
mindre intimare, mysigare salong med naturlig 
hudvård till en seriös, modern, salong med avan-
cerad hudvård. Mediha ville växa, synas mer och 
inrikta sig mer på problemhud.
-  Ekologiska produkter kan kunden köpa överallt 
om de vill ha sådana, men om de verkligen har 
ett hudproblem så är det bara en hudterapeut med 
sina mer avancerade produkter som kan hjälpa, 
menar Mediha.

På salongen finns därför nu märkena Nimue, 
Exiviance, Esse, Cicamed och som makeupmärken 
Babor och Palina. Bland de avancerade behand-
lingarna finns bl.a. IPL, syror och Dermapen. Men 
Mediha utför alla behandlingar och det är mycket 
varierat på salongen. Det finns också en kiroprak-
tor som inhyrd.

Flytten till nya lokaler blev mycket positiv. 
Salongen fick en helt ny kundkrets och mycket nya 
kunder på grund av det centrala läget. Salongen 
syns mer och har blivit mer respekterad.
- Jag tog ett stort skutt fram genom flytten, säger 
Mediha. 

Men grundfilosofin finns med från den första 
salongen. Mediha vill ägna mycket tid åt sina 
kunder. Hon bokar alltid av 15-30 minuter mellan 
behandlingarna för frågor samtal, rekommenda-
tioner m.m. Hon vill ha en nära relation med 
sina kunder. 
- Jag vill att mina kunder känner att det är deras 
tid och att jag är tacksam att det kommer till mig. 
Jag vill inte ha något löpnade band, säger Mediha. 
Vid mitt besök på salongen så märker jag detta. Jag 
hör mycket skratt och prat ifrån behandlingsrum-
met när jag sitter och väntar på att få prata med 
Mediha. 
Att det är ett bra koncept får Mediha feedback 
på. Hon har anmält sig till den tjänsten på Boka 
Direkt och får bara positiv feedback från 
kunderna där.
 

Text: Annica Joensuu

Medi´s Ladies
På Göteborgs ”Manhattan” ligger den moderna och mycket stilrena salongen 
Medi´s Ladies. Men bakom den fina fasaden är det också en helt annan filosofi 

som råder. Att ge kunden all uppmärksamhet, tid och fokus är det som gäller för 
Mediha Ajanovic.
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Funderar du på att  
BLI HUDTERAPEUT? 

Hudterapeutyrket är ett fantastiskt yrke där du får arbeta med 

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

och väldigt mycket du ska behärska som hudterapeut och där-

för är det viktigt att du väljer rätt utbildning när du bestämt dig. 

välj en utbildning som är godkänd av SHr.

 vad innebär det 
att en utbildning är SHr godkänd?
en hudterapeututbildning som är godkänd av SHr uppfyller samtliga av 

SHr:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. Den ska bestå 

av minst 2000 timmars utbildning. Utbildningen får inte ske på distans. 

vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers 

utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de undervisande 

m.m. SHr utför årligen kvalitetsgranskningar på dessa utbildningar. På 

så sätt kontrollerar SHr att utbildningens standard hålls hög. Det finns 

idag sju utbildningar i Sverige som är granskade och godkända av SHr. 

SHr ställer höga krav på utbildning och att ha utbildat sig på en SHr-

godkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor. 

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

 

SHr-godkända utbildningar 
PrivATA UTBiLDningAr
Elisabethskolan Stockholm Tel. 0200-21 14 14, 08-442 72 40 www.elisabethskolan.se

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

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

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

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

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

YH-UTBiLDning

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

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

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

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

 
SHR AUKTORISERAD ••

Sveriges Hudterapeuters riksorganisation 
www.shr.nu


