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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.

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
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Foundation, BB-, CC- och DD- cream
- vad är vad?

behöver inte, med undantag av
ledare, vara tidningens officiella.
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För innehållet i införda artiklar
ansvarar artikelförfattarna. Dock
förbehåller sig redaktionen rätten
att fritt redigera insända texter.
Redaktionen ansvarar inte för ej
beställt material.
Eftertryck av text och bilder förbjudet utan medgivande av SHR och
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artikelförfattaren.
Vi förbehåller oss rätten att avböja
annonser som ej stämmer med
vår policy.
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Sib-Tryck Holding AB
Lars Österdahl
145 02 Norsborg
Besök Segersbyvägen 5
Tel: 08 - 531 935 00
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Bilden på framsidan visar:
Camilla Ackerblad på
Salong Essence Hälsa och skönhet, hudterapeuten |
medlemssalong i SHR.
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Ordföranden

SÄKER HUDTERAPEUT
En kvalitetssäkring av
auktoriserad hudterapeuter
som är medlemmar i SHR
Vi är en branschorganisation för välutbildade och auktoriserade hudterapeuter.
Vårt förbund är idag en viktig faktor för yrket och vi tar ansvar för både utbildning
av hudterapeuter och för slutkundens trygghet. Vårt emblem SHR-loggan är därför av stor betydelse och kundens trygghet.

F

ör att ytterligare förstärka tryggheten
och göra slutkunderna medvetna om
hur viktigt det är att gå till en välutbildad och auktoriserad hudterapeut har
vi lanserat ”Säker Hudterapeut”. Ett
ytterligare emblem som auktoriserade hudterapeuter vilka är medlemmar i SHR stolt kan visa
upp och använda för att uppmärksamma kunderna ännu mer.
Förutom att du vet att du går till en auktoriserad
hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas
du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring
som träder i kraft om du skulle drabbas av en
skada, under behandlingen eller till följd av
behandlingen.

Tillsammans står vi inför en utmaning; att fortsätta kämpa för en mer reglerad bransch. Vårt
nya emblem kommer att hjälpa till med detta.
Förhoppningen är att liknande emblem och
marknadsföringsknep av konkurrerande verksamheter inte ska lyckas vilseleda kunder.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Annica Joensuu

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar
vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella
behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler
och innehar behandlingsskadeförsäkring. Du
som kund kan således känna dig trygg när du
väljer en hudterapeut som är medlem i vårt förbund. SHR representerar den svenska sektionen
i CIDESCO. CIDESCO har som främsta uppgift
att ta tillvara och utveckla standard och kvalitet
inom hudterapeutyrket och närliggande branscher. CIDESCO sektion Sverige är den andra
största sektionen efter Kina.
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Ansiktsmassagens effekter

.

Kosmetikens historia och
innovationer genom tiderna
Kosmetikens historia har formats av samhällsförändringar, ekonomiska förutsättningar, skönhetsideal och förhållandet mellan medicin och kosmetik. Följ med på en kort lektion i skönhetsbestyrens
historia från mjölkbad till nervgift!

Text: Nathalie Koverman

Antiken 3400 f. Kr.-400 e. Kr.
Henna användes för att färga hår och hud, kol till
att markera ögonen och som rouge och läppfärg
användes ett pulver av torkade röda löss. Flugben
skapade önskad form på ögonbryn.
Oljor var högvaluta då man både skyddade parfymerade sig med olja och skyddade sig från solen
då idealet var en ljus hud. Hydroxidkarbonat eller
krita förhöjde hudens blekhet.

För barberarna, det första organiserade hantverket inom den bransch vi idag verkar i, var åderlåtning och amputering arbetsuppgifter bland
skäggfrisering och rakning. Uppdelningen kosmetik och medicin är alltså en ny företeelse.

I romarnas badhus kunde man både bada, rakas
och få oljemassage. För de riktigt välbärgade
fanns mjölkbad som smorde huden med sina
naturliga återfuktare.

Renässansen 1400- & 1500-talet
Den bleka, porslinlika huden som var ideal uppnåddes med hjälp av produkter tillverkade av
oljor, vin, rabarber, citronjuice och äggvita. Även
urin som baddades i ansiktet var vanligt och
kanske att den mjukgörande urean behövdes då
sminket bestående av blyvitt och krita ofta lämnades på i veckor för att så småningom behöva

Medeltiden 500-1400
Medeltiden var ingen rolig tid för den fåfänga.
Det ansågs syndigt att försköna sig och till och
med att tvätta sig.
april
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De som kände till växtrikets välgörande råvaror
för att tillverka krämer och tinkturer riskerade att
utpekas som häxor. Tvål fanns dock att tillgå för
de rika.
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skrapas bort. De röda lössen hängde kvar sedan
Antikens dag och man löste upp pulvret i rosenvatten för en produkt inte helt olikt konsistensen
av moderna ”stains” för läppar och kinder.
Barocken 1600-talet
De offentliga badhusen förbjöds då det debatterades om huruvida man blev ren eller fick könssjukdomar. Moucher var populära, ofta för att
dölja skönhetsdefekter och ett slappt ansikte med
dubbelhaka var idealet. Hade man inte den rätta
ansiktsformen så kunde man ha utfyllnad av kork
eller vaxbollar i munnen.

Hygien och skönhet sammankopplades och
även hudvård och medicin. Elisabeth Arden var
exempelvis sjuksköterska i grunden, men startade
1909 sin första skönhetssalong med hudvård som
koncept.

Rokokon 1700-talet
Kunglig blå-blodighet fejkades fram genom att
fylla i eller måla dit små ådror i tinningen. Bismut
och arsenik användes för vitglansighet i ansiktet
och priset man fick betala var biverkningar som
huvudvärk och tandlossning. Vill man vara fin…
Så småningom kom puder att förbjudas, men
societetskvinnorna pudrade fortfarande talk över
det blyvita sminket för att efterlikna marmor.

1920
Helena Rubenstein öppnade salonger i London,
Paris och New York och lanserade både vattenfast
mascara och gav skönhetstips som att smörja in
sig morgon och kväll samt att borsta håret med
hundra borsttag om dagen.

1800
Efter hundratals år användning av blyvitt bannlystes sminket och man uppmanade nu till att
vårda huden istället för att fördärva den. Idealet
med en blek hy föll dock fortfarande i sig vilket
ledde till att fler valde att hålla sig borta från
solens strålar. Fåfängan blev alltså hälsofrämjande! Sura lösningar användes även för att
bleka, exfoliera och mjukgöra huden. 1800-talets
kemiska peels!

I takt med att kjollängden blev kortare uppmanades kvinnor att raka benen.

1859 skapades en produkt från extraherad olja
från oljeriggar, nämligen vaselin. Den såldes
först för att läka skrap- och skärsår samt lindra
brännskada men sedan upptäckten av att den inte
kunde absorberas av huden så kom den istället
att användas kosmetiskt istället för medicinskt.
Mineraloljor är fortfarande en snackis, men
den ocklusiva ingrediensen är än idag vanlig i
produkter för exempelvis torra läppar. Några år
senare kom det första läppceratet i stiftform.
Under 1800-talet uppfanns den första mascaran
av kemisten T.L. Williams till sin syster Mabel.
Han startade sedan företaget Maybelline.
Tidigt 1900-tal
Nu blev kosmetiska produkter tillgängliga för
kvinnor i alla klasser då produkterna massproducerade. Till exempel lanserades skruvhylsa för
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läppstift och kvinnor kunde nu enkelt ta med och
måla sina läppar. Marknadsföring av produkter med hjälp av skådespelerskor som modeller
bidrog till kvinnors ha-begär. Bland annat var det
innovationen emulsioner som gav mer lättapplicerade och behagliga rengöringskrämer och mjukgörare som slog igenom.

hudterapeuten

Det pojkaktiga kroppsidealet gav upphov hårda
avmagringskurer och skönhetsoperationer började göras nu.

1930
Elektriciteten nådde även kosmetiken och på
salong erbjöds muskelstimulerande behandlingar
för att få ett spänstigare ansikte. Tillsammans
med en ungdomligare hud menade man att de
elektriska pulserna även skulle lugna nervositet.
För den som inte kunnat lugna sina nerver och
inte sovit gott kom en användbar produkt, concealern!
Även Elizabeth Arden hade en signaturbehandling där en mask av papper och folie som var fäst
i en strömkälla användes i ansiktet. Denna kombination av mikroström och sheet-mask fortsatte
att vara populär på 40-talet.
Den populära produkten Carmex lanserades med
ett innehåll av menthol, kamfer och fenol varav
den sistnämnda ingrediensen kan lindra klåda
men även används till att balsamera lik.
För håret lanserades ett tvålfritt schampo som
säkert hårbotten uppskattade och gav mindre
uttorkade längder.
Idealet vara att solbränd vilket såklart ledde till
rynkor och för de som förstod sambandet mel
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lan sol och åldrande fanns kastanjevatten som
substitut.
Nagellacket uppfanns av Revlon.
1940
Apotekare Benjamin Greene tog fram en produkt
för att skydda soldater i krig från brännande sol.
Denna solskyddsfaktor var röd, kladdig och baserad på petroleum och fysikaliska solskyddande
ingredienser.
Håret tvättades med nymodigheter som ägg-baserade schampon som skulle kunna ses som en förmodern variant av proteinbehandlingar av hår för
volym och stärkande effekt.
Flytande eyeliner och ögontusch (kakmaskara)
kom.
Studier på retinoider (A-vitamin) som aknebehandling kom och under 1950-talet tog man fram
läkemedel för utvärtes bruk.
1950
Ungdomskulturen gör entré och Clearasil blir de
första att adressera ungdomsakne med en serie
framtagen för just ung problemhud. I produkternas innehåll finner vi benzonyl peroxide och
salicylsyra (BHA).

Vitamin A, C och E ”upptäcktes” även de för sina
effekter på ålderstecken.
2000-talet
Produkter med hyaluronsyra har exploderat i
popularitet och antioxidanter och solskydd är
stapelvaror för dem med intresse för att ta hand
om sin hud.
En av de mest signifikanta förändringarna under
2000-talet är att byta från animaliska derivat och
hormon- och steroidkrämer till botaniska stamcellextrakt och/eller syntetiskt framställda kopior
av de tidigare använda ingredienserna.
2002 godkände FDA (The Food and Drug
Administration) användningen av botulinum
toxin typ A, BOTOX Cosmetics, för estetiska
behandlingar.

Den första ”firming”-produkten lanserades av
Helena Rubenstein efter upptäckten av kollagenets betydelse för hudcellen.

Källor:

Det var även då Elizabeth Ardens Eight Hour
Cream lanserades efter att i sin ursprungliga form
används på ägarinnans häst som hade ett sår.
1970
Ingredienser från naturen efterfrågades i sann
flower-poweranda, medan märken som Clinique
valde att ha uttalad vetenskaplig och kliniks
approach vilket syntes tydligt på hur deras personal vid diskarna var iklädda vita rockar.
2019

1990
AHA-syran kom och man kunde nu se dokumenterade resultat på åldrande hud. Kleopatras
mjölkbad och romarnas baddning med vin har
varit föregångare till de syrabehandlingar som
standardiserades i slutet av 80- och början på
90-talet.

Allt handlade om basen och underlaget och
en grädd- och persikofärgad hud var idealet.
Foundation och pressade puder salufördes med
argument om att ge en ungdomlig, mjuk och
kvinnlig look.

1960
Nu började man hudvårdsrutiner i flera steg med
rengöring, ansiktsvatten och mjukgörare.
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1980
Kollagen var inne-ingrediensen och begreppet
anti-age inom hudvård myntades.
Dr Howard Murad var en av de första dermatologerna som lanserade egna produkter.

Hernandes, G. (2015-05-22). A short history of Skincare
Cosmetics
Hämtad 2017-12-04: www.glamourdaze.com/2015/02/ashort-history-of-skincare-cosmetics.html
Vasilikos, A. A skincare timeline: A blockbuster innovations decade by decade since the 1900s
Hämtad 2017-12-05: www.beautynewsnyc.com/skincare/a-skincare-timeline-blockbuster-innovations-decade-by-decade-since-the-1900s/
Rylander, E.K.(2009) Modiga frisyrer och friserat mode.
En kulturhistorisk resa från Nefertiti till Madonna.
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Hudvård i
lager på lager
Produktutbudet har aldrig varit större och hudvårdsrutinen aldrig längre.
Beredningstyp, alltså formulan på produkten, spelar roll för känslan, men
även för förmågan att penetrera huden.

Text: Nathalie Koverman

Vad är kosmetika?
Det finns inom EU tre godkända produktgrupper
för utvärtes bruk; läkemedel, medicinsktekniska
produkter och kosmetika.
Kosmetika har till uppgift att rengöra, parfymera, ändra utseende, korrigera kroppslukt, skydda
människokroppens yttre delar och bevara dem i
god kondition och är den produktgrupp auktoriserade hudterapeuter arbetar med.
Olika kosmetiska beredningar
Det är inte bara aktiva ingredienser som ger
produkter en effekt utan olika beredningsformer
(formulas) ger produkter olika egenskaper. De
kan både förstärka effekt, men även bidra till en
behagligare och lättare användning. De olika
beredningsformerna delas in i:
• Vätskor som är flytande beredningar som
antingen är lösningar (inga partiklar, exempelvis
ansiktsvatten) eller suspensioner (med partiklar,
exempelvis nagellack) Det finns även halvflytande beredningar såsom schampo och tvål som
sköljs bort eller trend-produkten essence som är
en blandning av ansiktsvatten och serum och
används efter ansiktsvatten och före serum.
Vätskor absorberas ofta väl och används ofta för
rengöring eller baddning.
Lättare emulsioner är en lösning med en mindre
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del oljedroppar i en större del vatten och det kan
exempelvis vara en två-fas-remover som skiktar
sig. Tillför man emulgeringsmedel i en emulsion
så håller sig blandningen av vatten och olja och
tensider är vanliga emulgeringsmedel. Tensider
verkar i sig rengörande genom att lösa och avlägsna smuts utan att det åter fastnar på ytan som
rengjorts. Tensider underlättar vätning och bidrar
till en ”gnissligt” ren känsla som en del uppskattar men som många gånger kan vara för uttorkande för hud och hår. En annan typ av populär
produkt som ofta kommer i formen är micellärrengöring där laddade partiklar, som i själva verket är ihopklumpade tensider, i lösningen drar till
sig smuts, sebum och makeup och kapslar in dem
för att sedan torkas av huden.
En gel är en vätska som har förtjockats och förutom att karaktäriseras som ett halvfast material
har det inom kosmetikan ofta betydelsen att vara
transparent också. Gel verkar ofta kylande och är
lätt att applicera. Ett vanligt användningsområde
är produkter för ögonområdet. En viss klistrig
känsla kan kvarstå på huden.
Tillsätter man gas till en vätska kan man skapa
skumbildning och tensider är ideala föreningar
för just skumbildning. Den skummande effekten
gör det enkelt att fördela en liten mängd produkt
över ett större område.
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En liten ärta serum allra längst ned.

• Emulsioner/krämer är vattendroppar i fett/
olja (lättare emulsioner) eller oljedroppar i vatten
(fetare emulsioner) Med kemins regel att ”lika löser
lika” kan fett lösa fett och emulsioner används
därför i rengörande produkter för effektiv rengöring utan att torka ut huden. Beroende på hur
lätt emulsionen avlägsnas vid avtvätt och tillvägagångssätt (skölja eller torka av) kan man anpassa
rengöringsprodukt efter hudtyp. En fördel med en
icke-löddrande rengöring kan exempelvis vara att
behålla hudens syramantel intakt genom att vatten
inte alltid är nödvändigt i rengöringsrutinen.
En emulsion eller kräm mjukgör och smörjer
huden och andelen fett i vatten är det som styr hur
väl produkten passar eller kompenserar hudtypen
och den egna sebumproduktionen.
• Salvor har en mjuk men halvfast konsistens och
kan delas in olika typer. De kan antingen bestå av
rena fetter, paraffiner, oljor, vaxer eller silikoner.
Salvan ger en bra ocklsuion, dvs förhindrar fuktförlust och kan även stänga inne fukt i hudvårdsprodukter som applicerats innan salvan. En fet
salva eller olja som ett sista steg i hudvårdsrutinen
kan därför göra en torr hud eller fuktfattig hud
gott. Däremot behöver man tänka på ifall de oljans
eventuella comodogena effekt vid en hud som lätt
får tilltäpptheter i talgkörtelmynningarna (”pormaskar”/comedoner och acne)
Olika oljor har olika förmåga att penetrera huden
och även en fet hudtyp kan gynnas av olja. Om
oljemolekylerna liknar det egna sebumet kan det
april
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bidra till att göra sebumet mer lättflytande så att
huden smörjs bättre utan ökad risk för tilltäpptheter. Jojobaolja och squalene är exempel på sebumliknande oljor.
En vatten-emulgerande eller hydrofil salva kan
absorbera en stor mängd vatten eller innehåller
en bas som är blandbar med vatten och möjliggör ”lika löser lika”-principen utan att ligga kvar
på huden. Trenden med rengöringsoljor och
rengörings-balm/balsam bygger på detta och gör
att kunna lösa tung makeup på ett enkelt sätt. I
en rengöringsrutin följs oljerengöringen ofta av
en andra rengöringsprodukt för att säkerställa att
oljan/balmet inte lämnat rester på huden.
• Puder är pulverformiga beredningar som dels
kan vara kylande eller dekorativa i form av pigment i makeup. Pulveriserade mineraler används
både inom makeup och i fysikaliskt solskydd. Det
lägger sig en yta på huden vilket ger en reflekterande effekt och passar känslig hud.
Puder kan även användas som formula i hudvård
där aktiva ingredienser riskerar att bli instabila i
kontakt med lösningar. Pulver av/med C-vitamin
är ett exempel på detta. I kontakt med huden ska
det omvandlas för att inte ligga kvar på huden utan
penetrera huden.



• Pastor är salvor av mer porös karaktär på grund
av större mängder fasta ingredienser. De är mindre
ocklusiva än salvor och kan till och med verka
uttorkande, såsom zinkpasta.

hudterapeuten |
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Precis som när man klär sig för kyla i underställ, mellan- och skallager så utgår hudvårsrutinen från tunnare till tjockare/fetare produkter.

Hudens absorptionsförmåga
Kosmetiska produkters beredningar tar hänsyn till
både komfort och möjlighet att sprida ut produkten, men kanske främst till att transportera ingredienser till önskvärd plats i huden.
Penetrationsvägarna genom huden är mellan celler,
genom celler, via håligheter och i sprickor.
I överhuden finns vårat livsviktiga skydd mot
fuktförlust, UV-strålning och främmande ämnen.
Hudvård som ska skydda och bibehålla huden i
god kondition eller förändra dess utseende bör
alltså binda fukt, förbättra struktur, minska eller
öka produktion av pigment och bygga upp hudens
egna lipider. I läderhuden kan hudvård stimulera
kollagenproduktionen och öka blodcirkulationen.
Via talgkörtlarnas mynningar kan hudvård även
påverka talgproduktionen.
Vad är det som avgör hur väl en produkt kan penetrera huden? Hudens permeabilitet (genomsläpplighet) kan variera. En uttorkad hud blir ofta mer
känslig eftersom barriärfunktionen har försämrats och därmed släpper igenom ämnen mer. På
samma sätt inleds en del behandlingar spsom syrapeelingar med att huden ”strippas” med alkohol för
att nästkommande produkt ska kunna penetrera
snabbare och djupare. Ett aktivt serum kan blandas i kräm för att vänjas in gradvis på huden på
grund av samma princip.
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Det är helt enkelt molekylvikten som avgör.
Avgörande är också ämnenas stabilitet. De kan inte
bindas till andra ämnen i produkten, om det nu
inte är meningen att de ska åka snålskjuts på dem
tex genom liposomer som tillsätts just för att vara
bärare av aktiva ämnen. En alltför lättflyktig produkt kan även förångas innan eller i kontakt med
huden och kan därför inte penetrera huden. För de
ämnen som tränger ned kan de antingen lagras i
yttersta hudlagret eller lägga sig i fettvävnaden som
en reservoar eller tas upp i blodomloppet. Jämför
en dagkräm (kosmetisk produkt) som ska smörja
huden och skydda mot UV-strålning och därför
endast bör hålla sig i epidermis med ett nikotinplåster (läkemedel) som via blodomloppet i dermis
ska tillföra kroppen en reglerad dos nikotin.
Genomsläppligheten beror också på vart huden
sitter och ansiktet och hårbotten är särskilt mottagliga.
På samma sätt som vi vill att vissa ämnen ska
stanna i överhuden där de gör nytta, kan man
lockas av tanken att andra ska kunna penetrera
djupare. Hyaluronsyra är en omdebatterad ingrediens som vissa menar att den i småmolekylära
former ska kunna nå och fylla på kroppens egna
depåer. Många menar att molekylstorleken hos
hyaluronsyra aldrig kan nå längre ned än det övre
hudlagret stratum corneum. Kanske ska vi vara
glada över denna spärr då vårt egna lager annars
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Cecilia Ortmark Söder, grundare av GLOWiD.

skulle kunna läcka ut! Hyaluronsyra som endast
når överhudens allra översta lager kan dessutom
ge en temporär effekt. Tänk dig ett russin; om du
lägger det i vätska sväller det upp och rynkorna
försvinner. Russinet blir inte åter en vindruva och
när det torkar blir det torrt och skrynkligt igen,
men i kontakt med vätska får det ändå en ”plumpad” karaktär.

gemensam nämnare är strävandet mot en så kal�lad glas-hud (eng: glass skin) Idealet kännetecknas
av en hud som är klar, ”porlös”, nästintill transparent och full av fuktmättad lyster- som en bit glas.
Glas-huden ses som ett tecken på ungdom, en av
de mest eftersträvansvärda egenskaperna i Korea.
Lystern kallas i Korea för gwang och översätts till
”daggig lyster inifrån”.

Layering
Grundprincipen bygger på hudvård i flera lager,
layers, och generellt så applicerar du produkterna
från den lättaste till den tyngsta. Undantaget är då
oljerengöringen, men vi utgår ifrån de produkter
som ska stanna kvar på huden.

Rutinen för att uppnå detta bygger på flera steg
och kan även ha djupare betydelse än det visuellt
synliga.

Den koreanska hudvårdsrutinen- mästarna på
hudvård lager i lager
Vi hade precis vant oss vid BB- och CC-creams
som bokstavskombinationer i necessären när
K-beauty flyttade in på produkthyllorna och i ett
flertal webshoppar. Förutom de resultatinriktade
produkterna är det den grundliga rutinen, eller
snarare ritualen, som har uppmärksammats. En
modern trend som sträcker sig långt bak i den
asiatiska kulturen.
K-beauty står för Korean-beauty och jag mötte
begreppet för första gången i ELLE UK redan 2015
där det beskrevs som en influens från det koreanska synsättet på hudvård. Även hudvård från andra
asiatiska länder sorteras ibland in under begreppet
K-beauty och kanske har det att göra med att en
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Glass-skin

Via genus- och skönhetsbloggaren Little Miss
Consumer (www.littlemissconsumer.com) hittade
jag ett inlägg av skribenten Jude Chao som menar
att hennes koreanska hudvårdsrutin hjälpt henne
i kampen mot depression. Hon menar att djupt
deprimerade människor till slut inte ens orkar
sköta sin personliga hygien, men att hon genom
att hålla fast vid just att vårda sin hud kunde upprätthålla rutiner. Resultaten hon såg på hennes hud
fick henne att fortsätta och det gav henne på tillfredställelse, något att se fram emot och just rutin
i vardagen.
En av dem som både anammat den koreanska
hudvårdsrutinen och även varit med om att ta den
till Sverige är Cecilia Ortmark Söder, grundare av
GLOWiD. För Hudterapeuten berättar hon om sin
bakgrund.



- Jag flyttade till Seoul, Korea, sommaren 2013
och bodde där i tre år med min man och dotter.
hudterapeuten |
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Cecilia delar med sig av
både illustration och förklaring till den koreanska
10-stegsrutinen.

Min man fick ett jobbuppdrag och min dotter var
bara 4 månader när vi flyttade, så jag var mammaledig där och passade på att förkovra mig i alla
härliga hudvårdsmärken som jag upptäckte fanns.
Jag visste inte innan jag flyttade dit att Korea ligger
så mycket i framkant när det gäller hudvård och
att de flesta hudvårdsinnovationer kommer därifrån. Jag testade ca 1 produkt i veckan under dessa
3 år så man kan säga att jag har testat det mesta!
I Korea gick jag (som de flesta där) hos en dermatolog, Dr Lee, som hjälpte mig förstå hur jag bäst
kan ta hand om min hud och introducerade mig
för regel nr 1 inom koreansk hudvård; använd
alltid solskydd, varje dag året runt, minst 40 spf,
helst högre. Detta i samband med mild peeling,
c-vitamin, bb-creams och hatt hjälpte mig att bli av
med min pigmentering som jag under min graviditet. Jag fick också ta del av den koreanska lagerpå-lagermetoden vilket resulterade i att vi tog fram
illustrationen över 10-stegsrutinen för att göra det
enkelt och roligt att lära sig detta!
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Källor:
www.glowid.se
Beresiner, S. (2015, apr). K-Beauty: What? No, it’s
not a Kardashian thing. Tillgänglig:
http://www.elleuk.com/beauty/skin/beauty-tips/
a25415/k-beauty-what-is-it-korean-beauty-10-stepbeauty-cleansing-skincare/
Chao, J. (201f, maj). How my eloborate korean skincare routine helps me fight depression.
Tillgänglig: https://fashionista.com/2015/05/koreanskincare-depression
Lister, R. (2017, sep). Why ”Glass Skin” Is The Latest
Korean Beauty Obsession.
Tillgänglig: http://www.refinery29.
com/2017/09/171750/glass-skin-korean-beauty-trend
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AUKTORISERAD

SÄKER
HUDTERAPEUT
Varför ska jag gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR?
Förutom att du vet att du går till en auktoriserad hudterapeut med godkänd
yrkesutbildning så omfattas du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring
som träder i kraft om du skulle drabbas av en skada under eller till följd av en
behandling.
SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar, vilket innebär att medlemmarna
har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar.
Alla medlemmar arbetar efter etiska regler och innehar behandlingsskadeförsäkring. Du som kund kan därför känna dig trygg när du väljer en hudterapeut
som är medlem i SHR.

Tack för att du väljer en:

SH
SÄKER HUDTERAPEUT
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Brudmakeup med stil

Att få den stora äran att få lägga brudens makeup på den stora
dagen är ett uppdrag som jag bara älskar. Hela processen är
fylld med spänning, förväntningar, längtan och givetvis kärlek.
Det är en magisk känsla att få vara med på en av parets absolut största dagar i livet.
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JOHANNA STRIDSBERG
Johanna Stridsberg är personlig stylist, hudterapeutmästare och behörig yrkeslärare. Idag undervisar hon både vuxna och gymnasieelever i
makeup, hudvård och styling. Hon driver även företaget Younited Style
där hon som personlig stylist och personal shopper hjälper både privatpersoner och företag att hitta sin rätta stil och färger samt utbildar
inom färg, och stil.
Instagram: younitedstyle
www.younitedstyle.com

J

Text: Johanna Stridsberg

ag har under de senaste åren fått
möjligheten att få vara bröllopsstylist åt olika par och varit med i hela
processen- faktiskt redan från dagen
direkt efter själva frieriet och ända
fram till altaret. Detta återkommer
jag till längre fram i artikeln. Men först, ska jag
dela med mig av hur jag kombinerar mina yrkesutgångar – hudterapeutmästare och personlig stylist- för att på bästa sätt lyckas med den perfekta
bröllopsmakeupen.
Den perfekta bröllopsmakeupen
Precis som med all annan makeup är underlaget,
huden, det viktigaste för att lyckas.
Som hudterapeut är kanske bröllopsmakeupen
en av de vanligaste makeuperna man utför och
expertisen inom hudvård ger goda förutsättningar. Det är här som förtroendet byggts från början.
För den som månar om sin hud och lägger både
tid och pengar på att huden ska vara så bra som
möjligt, är det självklart att inte bara makeupen
utan även huden i sig ska vara så fin som möjligt
den stora dagen. Hudterapeuten hjälper dig att
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välja produkter och behandlingar. Jag rekommenderar givetvis alla mina brudar att i god tid boka
tid hos en auktoriserad hudterapeut för att kunna
få hjälp och möjlighet att uppnå det bästa resultatet inför dagen. Därefter är det upp till mig att
välja rätt makeupprodukter för bruden.
Bröllopsmakeupens ”måsten”
Som jag nämnde ovan så är ju brudmakeupen
ofta väldigt klassisk och jag försöker alltid att
skapa en så tidlös makeup som möjligt där jag
utgår från ”less is more”. Jag vill lyfta fram brudens egna vackra drag och skapa en naturlig look,
men ändå den bästa versionen av henne. Det ska
ju inte se ”sminkat” ut. Och det är just i detta som
jag använder mig mycket utav färgkunskap- det
är detta som är hela magin bakom resultatet. Åter
till det längre fram. Men först några klassiska
steg-för-stegtips.
BASEN
Basen är till för att jämna ut huden. Så det är
viktigt att använda en nyans på foundation som
går ton-i-ton med hudtonen. Basen ska inte göra
huden varken mörkare eller ljusare. Försök att se
hudterapeuten |
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om huden har en varm, gul och gyllene underton,
eller om den drar mer åt det kalla och lite mer
rosa hållet. Detta hjälper dig att välja rätt färg
på foundation. Utöver färgen så finns det en rad
olika typer av foundations.
Tumregeln är att en fetare hud som lätt blir blank
under dagen, med fördel kan använda en mer
matt bas, exempelvis en lös mineralfoundation.
Och en torrare hud behöver en mer flytande
och återfuktande variant för att inte framhäva
de torra partierna. Även fina linjer och rynkor
framhävs mer av för pudriga varianter. Här gäller
det att välja något som hon trivs med, som passar
hennes hud, och som inte är allt för täckande. En
brudmakeup ska vara så naturlig som möjlig och
fokus ligger mer på att förstärka brudens egna
drag, än att dölja. En allt för täckande bas kan
skapa ett onaturligt och lite kakigt resultat. Själva
appliceringen kan anpassas efter både tycke och
smak, men också typ av produkt. Svamp, blender
eller pensel- testa dig fram och se vad du känner
dig mest bekväm med.
Ett puder fixerar basen så att den sitter bättre.
Svep därför över lite lätt med puder med en
puderborste över basen. Ett bra puder är brudens
bästa vän under dagen för att bättra på makeupen
så att den håller länge. Den matta yta som pudret
medför är till fördel vid fotograferingen också.
ROUGE
Rouget återger den naturliga friskheten som en
foundation suddar bort. Därför är en naturlig
nyans ett säkert val. Även här är vetskapen om
din hudton är varm eller kall värdefull. Rouget
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appliceras på kindäpplet (som framhävs när vi
ler) och lite lätt bakåt mot hårfästet, med hjälp av
en rougeborste.
SHADING
Detta är till för att skulptera ansiktet efter det
som är mest fördelaktigt för bruden. De mörka
skuggorna dämpar och förminskar medan den
ljusa lyfter och framhäver. Exempelvis en mörkare skugga under kindbenet och ljusare ovanpå
för att skapa en illusion av tydligare kindben. Här
är kunskapen om ansiktsformer avgörande för att
lyckas.
ÖGON
Naturliga toner är att föredra. Exempelvis beige,
brunt, grått och vitt. Undvik skuggor med för
mycket skimmer i då det kan skapa reflektioner
vid fotografering, och även framhäva rynkor och
linjer. Börja med att applicera en ljus, hudfärgad
skugga över hela ögonlocket. Lägg sedan en något
mörkare färg på lockets ytterkant, format nästan
som ett liggande ”V”. Använd olika penslar för
den ljusa och mörkare skuggan. Sudda ut kanterna och ojämnheter med den ljusa skuggans pensel
tills resultatet blivit naturligt och övergången
uttonad. Försvann den mörka skuggan? Upprepa
proceduren tills du känner dig nöjd.
En blöt eyeliner kan vara för skarp för den här
typen av makeup. Därför är en tunn eyelinerpensel och en svart, eller annan mörk, skugga fördelaktig att använda för att markera fransraden. Less
is more, och är ett genomgående koncept för hela
makeupen. Underfransarna kan markeras utifrån
och in, ca 2/3 av fransraden.
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Vattenfast mascara är det säkraste kortet denna
dagen. Och för lite extra flirtiga ögon kan du
fästa på lösögonfransar innan mascaran. Då är
trebensfransar det mest naturliga valet. Men detta
kräver övning och bör inte fästas för långt in mot
ögonvrån.
BRYN
Brynen ramar ju in ögonen och är en viktig del av
hela ansiktet- och som tur är så är vi hudterapeuter väldigt vana och duktiga på just denna biten
också. Men en liten bättring och korrigering brukar ändå ofta behövas med en makeup-produkt.
Och jag älskar de multifunktionella skuggor som
finns idag, som kan fungera även som ögonskugga och till med som eyeliner och fransmarkering.
Det man byter ut är bara penslarna. En snedskuren och platt pensel är att föredra till brynen.
Det finns även pennor att fylla i brynen med,
men resultatet blir då skarpare och oftast mindre
naturligt då pigmentet fäster mer i huden och
lättare skapar ”streck”. Skuggan däremot, fastnar
på hårstråt och framhäver brynen på ett mjukare,
och mer naturligt sätt. Men som sagt, det är lite
tycke och smak vad man gillar att jobba med.
Som brud kan det vara bra att köpa till lite
produkter för att kunna bättra på och då är ju
de multifunktionella bra att då de är mycket
användbara. Rätt färger och produkter gör att du
kan använda dem resten av året också- inte bara
denna dagen.
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LÄPPAR
Välj naturlig och mjuk nyans på läppstift, eller
gloss. Läppstift sitter oftast längre än gloss och
det finns även long-lasting varianter. En läppenna
i naturlig ton kan hjälpa till att korrigera formen
och undvika att läpprodukten inte ”blöder” ut i
små veck runt läpparna. Ett tips är att dutta på
lite fixerande puder på läpparna när du applicerat
läpprodukten för längre hållfasthet. Behövs det,
så ta ett lager till av exempelvis gloss ovanpå.
FÄRGER
Coco Chanel lär ha sagt: ”The best color in the
whole world, is the one that looks good on you”.
Och ja, jag kan inte mer än att instämma med
mademoiselle Chanel. Oavsett tillfälle så är det de
färger som framhäver dig allra bäst, som alltid är
det bästa valet. Och vad gäller brudmakeup så är
detta inget undantag, utan alltid det bästa valet
och det är även det som gör att makeupen blir
”perfekt”.
FÄRGANALYS
Nu är det så fiffigt, att de färger vi trivs bäst i- är
oftast det man ska hålla dig till och är de som
passar en bäst. Det är viktigt att man känner sig
bekväm i sin makeup och i valet av färger. En
brudmakeup ska vara tidlös, neutral och inte
styrd av mode och trender. Men som jag nämnde
ovan är det bra att försöka få koll på om man
har en varm eller kall underton, och även andra
faktorer som påverkar. Detta kan vara svårt att se
hudterapeuten |
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FÄRGKARAKTÄR

Kall, djup, klar

KÄNDIS

TYPISKA FÄRGER

Kall, ljus, dämpad

Varm, djup, dämpad

Varm, ljus, klar

Winona Ryder, Megan Fox Jennifer Aniston, Kate

Jennifer Lopez, Julia

Cameron Diaz, Kate

Prinsessan Sofia

Middleton & Tilde de

Roberts & Johanna

Hudson och Prinsessan

Paula

Toftby

Madeleine

Svart/vit, röd, fuchsia och Mauve, ljusrosa, grå,

Senapsgul, petrolblå, rost, Aqua/turkos, peach, korall

koboltblå

lavendel och gråblå

mullgrön och orange

och lime

METALL		

Silver, klar		

Silver, dämpad

Guld, dämpad

Guld, klar

UNDVIK

För ljusa toner som inte

För skarpa färger som tar För klara färger som tar

lyfter fram de naturligt

över, samt guldiga toner

över, samt för ljusa färger mycket grått i. Tar fram

höga kontrasterna, samt

som skapar ett flammigt

som drar ner.

varma toner som skapar

och gult intryck.

skuggor

Äggskalsvit, grå, rödbrun, Gräddvit, djupare guld-

Gräddvit, guldbrun,

Dämpade färger med
glåmighet och mörka

glåmighet.
SÄKRA MAKEUPFÄRGER

Svart, vit, gråbrun,

mörkgrå, midnattsblå, kall sandbeige, mauve, gam-

brun, mullgrön, camel,

och klar röd, fuchsia eller melrosa, ljusrosa och

cognac, djupare burgundy aprikos-rosa & peach

rosa

och orangerött.

silvergrå

och avgöra på egen hand, men idag har färganalysen fått nytt liv och dessutom i uppdaterade
versioner.
Anledningen till varför jag brukar göra en färganalys innan själva makeupen är för att ta reda
på kundens absolut mest fördelaktiga färger.
Detta för att kunna välja rätt nyans på alla makeupprodukter. Som jag nämnde innan så håller jag
mig alltid till naturliga färger- som brun, beige,
grå eller vit. Men alla dessa kan ha olika undertoner och karaktärer. Precis som valet på rouge
så kan ju en rosa färg innehålla mer eller mindre
varma undertoner, klara eller dämpade toner och
så vidare. Efter en färganalys har både jag och
kunden superkoll på vilken färgkaraktär hon är
och vilka färger som framhäver henne bäst. Hon
får själv se hur de felaktiga tonerna kan dra ner,
framhäva både det ena och det andra och hur de
rätta färgerna slätar ut, lyfter fram och gör att
hon känner sig finare. Det roligaste av allt med
detta är att detta gäller ju även valet av färger på
kläder och accessoarer som hon har nytta av i
resten av livet.
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varmbeige, guldiga toner,

Inom makeupteorin får man ju lära sig om färglära och hur man skapar kontraster för att framhäva, eller hur man neutraliserar etc. Och visst
stämmer det att kontraster framhäver och i just
makeupen är det ofta det man vill. Exempelvis
lyfta fram ögonen. Det man ska veta är att om
man väljer en foundation som är i kontrast i
undertonen till exempel, så lyfter man också
fram- men oftast då det man inte vill ska lyftas
fram. Jag tänker då på mörka ringar, röda kärl,
rynkor och linjer med mera. Så här har man stor
nytta av att ha superkoll på kundens färgkaraktär.
VAD ska vi lyfta fram, och HUR.
FÄRGKARAKTÄRER
För att snabbt, och på så enkelt sätt förklara färgkaraktärerna för er, så tänker jag att ni kan alla
likställa tankesättet med hudtyper och hudtillstånd. Man har en hudtyp, men tillstånden kan
förändras beroende på klimat, inre hälsa, produkter med mera, med mera. Och huden förändras
över åren och får olika behov på vägen. Ungefär
så är det med karaktärerna. Det är alltså inte
ristat i sten och oföränderligt. Men grunden är
april
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ÖVRIGA TIPS
- Satsa på bra penslar- de gör halva arbetet.
- Försök dig inte på trender eller grejer som inte riktigt är ”du”
just denna dagen.
- Använd gärna en primer under din foundation för att få bättre
fäste. Denna fungerar som ett dubbelhäftande tejp, och hjälper
också till att släta ut huden. Hudtypen styr vilken variant du ska
välja.
- Övning ger färdighet.
- Sudda, sudda, sudda med ren pensel tills resultatet är jämnt.
- Köp och packa en liten neccessär att ha med sig under
dagen med produkter att bättra på. Det är en lång och känslosam dag. En och annan tår kan ju trilla ner för kinden, och lite
nervositet kan fukta pannan under dagen. Då är det skönt att
kunna bättra på med lite puder eller mineralfoundation, rouge
och givetvis- läpprodukt efter en och annan kyss.

den samma och förändras inte- bara nyanserna.
Och alla som har hudtypen ”blandad” ser ju inte
likadana ut, eller ska behandlas på samma sätt för
den delen, precis som varken alla de ”normala”
eller ”torra”.
När jag arbetar utgår jag får ett system med fyra
färgkaraktärer. Tänk nu fyra hudtyper. I dessa
färgkaraktärer så kan man dra åt olika håll och
passa bäst i olika färger inom karaktären. Jag
brukar kalla dessa för stjärnfärger. Låt säga att
du och jag är samma färgkaraktär, men du passar mer i de ljusare färgerna och jag mer i de
kraftigare. Jag kan ha dina, du mina, men vi är
bäst i våra egna. Allt detta tar jag reda på under
en analys. Det är inte enbart huden som avgör
vilken karaktär du är. Det är en kombination med
ögon och håret som tillsammans skapar det. Och
de flesta har slängar av både varmt och kallt i sig,
men i en analys kan man ändå se vilken man till
slut trillar över på och är det mest fördelaktiga.
De fyra olika karaktärerna är * Kall, djup och
klar * Kall,ljus och dämpad * varm, djup och
dämpad ; * varm, ljus och klar.
När jag gör en hel färganalys ger jag förslag till
kunden på vilka färger hon ska använda på sina
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basplagg och andra plagg, vilka färger hon ska
välja närmast ansiktet och hur hon kan kombinera olika plagg. Även valet på färger på skor, väskor, accessoarer, makeup, hårfärg, glasögonbågar,
metaller och smycken med stenar och pärlor.
Så ni förstår värdet av att göra en analys för en
brud innan hon ska välja brudklänning, smycken
och kanske slinga eller färga håret- och givetvis
makeupen.
STILANALYS
Och i stort sett alltid, stannar vi inte vid färganalysen utan kunden vill även ha stilanalysen. Här
går vi igenom kroppen med proportioner, kroppslinjer, ansiktsdrag, skala och hittar även hennes
grundstil. Efter detta vet vi vilka linjer som passar henne bäst och hur vi ska jobba med olika
ringningar, längder, tyger, snitt och mönster för
att skapa optiska illusioner och framhäva på bästa
sätt. Små detaljer som kan förändra hela siluetten
och känslan för kunden.
Valet av ring och klänning kan vara avgörande
för hur bruden kommer känna sig på den stora
dagen. En båtringning kan vara förödande för en
persons känsla, hur fin klänningen än är, medans
den kan göra underverk för en annan.
hudterapeuten |
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Prinsessan Sofia har en kall, djup och klar färgkaraktär.
Brudmakeupen gick i ”rätt” färger; gråbrunt och mörkgrått och tiarans mörkgröna stenar
passade hennes höga kontraster. Däremot hade brudbuketten i ljusa varma färger passat
Prinsessan Madeleine bättre!

Precis så här är det ju med makeupen också. En
för gul underton på foundation kan dra fram
gula, brunfläckiga optiska illusioner för en som
är kall och dämpad i huden. Exempelvis ett för
varmt läppstift kan framhäva gula tänder, trots
kunden inte alls har gula tänder. En för dämpad
ton på skugga kan skapa glåmighet och lyfta fram
mörka ringar på kunden så att hon känner sig
mer trött än vad hon är.
BRÖLLOPSSTYLIST
Som jag inledningsvis nämnde, har jag fått den
stora äran att hjälpa brudpar med hela deras
styling. Och ja- givetvis har jag gjort färg- och
stilanalys på brudgummen också. Han behöver ju
också rätt nyans på kläder, skor, slips med mera.
Uppdraget har inneburit olika saker för olika par
så klart. Det ena bröllopet är ju inte det andra
likt. Men efter en färg- och stilanalys så är steget
inte alls långt till att paret vill ha hjälp i butikerna
att hitta just de rätta snitten, färgerna, formerna
på smycken, stil och färg på buketten. Typ och
form på skor, accessoarer och till och med mor-
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Prinsessan Madeleines bar
guldbrun ögonmakeup när
hon gifte sig vilket både
skapade en fin kontrast till
hennes blåa ögon och passade hennes varma, ljusa och
klara färgkaraktär.

gongåvan. Väl framme på dagen med stort D, får
jag ofta frågan om inte jag kan vara med och se
till så detaljerna sitter ända fram till altaret. Och
självklart- kan man få ett finare hedersuppdrag?
I mina uppdrag har det utöver att paren varit
nöjda med det estetiska resultatet, så vinner de
tid och sparar pengar på att hitta ”rätt”. Det är
enormt roligt att se hur man med hjälp av färger
och stil kan plocka fram det bästa ur människor
som de sedan använder i sina liv, på jobbet och i
det privata.
Jag tror att hudterapeuter är en yrkeskategori som
både törstar efter, och kräver, gedigna och djupa
kunskaper i det vi, och andra, gör. Jag vill också
påstå att det är just detta som gör oss till en bra
yrkeskår som folk kan ha förtroende för och som
de litar på. När jag kombinerar mina yrkesutgångar så upplever jag att det är just noggrannheten och kunskapen som kunderna uppskattar och
trivs med.
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FOUNDATION

BB-CC-DD

CREAM
VAD ÄR VAD?
En riktig storsäljare på mina hyllor så här års är, förutom återfuktande serum och masker, foundations för att kunna jämna ut och täcka kanske glåmig och ojämn hudton. Att hitta rätt nyans kan
vara en djungel bara det och ytterligare någonting som kan göra det svårt är alla olika typer utav
”någonting som täcker”. Jag pratar om skillnaden mellan BB-, CC-, DD-cream och foundation.
Jag ska försöka reda ut de olika produkterna och guida dig till att hitta den som
passar din hud bäst!

V

Text: Lisa Karlsson

i börjar med BB-cream.
BB är en förkortning på Blemish
Balm eller Blemish Base. Produkten
kommer från början från Tyskland
och framställdes utav en hudläkare
1960 där målet var att hjälpa sina patienter att
läka ärr och ge täckning åt huden efter laserbehandlingar och/eller kirurgi. Tanken med en
BB-cream är såklart att täcka de man vill, men
den ska också kunna användas som en allt-i-ettprodukt, där man ska slippa använda fuktkräm,
primer, foundation och solkräm separat och
istället ska kunna använda en BB-cream som
innehåller allt detta, men fortfarande vara lätt i
konsistensen. Täckningen i dessa är oftast baserade på mineral make-up och ska kunna täcka
och behandla pigmenteringar, acne och även
arbeta anti-age, antiinflammatoriskt och lugnande, allt detta utan att huden känns fet och bli
irriterad. En BB-cream är mindre täckande än en
CC-cream.
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2019

CC-cream står för Color Correcting eller
Color Control och den är som sagt mer täckande än en BB-cream. Enkelt sagt kan man säga
att en CC-cream är en vidareutveckling utav
BB-cream, där den ska innehålla alla de egenskaper som BB-cream har, med primer, foundation,
solskydd och fuktkräm, men i ännu högre grad.
En CC-cream fokuserar mer på att täcka huden,
att jämna ut den och färgkorrigera den, om man
t-ex- har röda plitor eller mörka pigmenteringar.
En CC-cream är ofta tjockare i konsistensen
än en BB-cream, och kan ha en grön-aktig färg
ibland när den appliceras som sedan gifter sig
väldigt fint med hudtonen när den appliceras.
DD-cream betyder Daily Defence, och
denna produkts spetskompetens är att den är fullproppad med antioxidanter och passar bra till en
hud som utsätts mycket för storstadsliv eller solen
där fria radikaler härjar fritt. Dessa bryter annars
ner huden. DD-creamen ger inte lika mycket
hudterapeuten |
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täckning som en BB-crem eller CC-cream, utan
den ger en fin utslätning utav huden. Till skillnad från både BB- och CC-cream kan denna
användas på lite olika sätt, ovanpå din dagkräm
för att avsluta med en jämn och fin finish, den
kan användas som primer eller till och med som
avslutande produkt ovanpå din make up. Det här
är alltså en produkt som kan användas utav alla.

korrigera t.ex. röda märken. Primer, fuktkräm,
solskydd och foundation i ett.
• DD-cream: Ger en utslätning till huden och
fullproppad med antioxidanter för att skydda
huden mot fria radikaler.
• Foundation: Lätt till medium täckning, många
färgval som enkelt kan anpassas en just din hudton.

En foundation då, den kan ju kännas ganska
”overkill” när det finns så mycket bra täckande
krämer sedan innan. När man använder en foundation har man ofta många olika valmöjligheter
när det gäller färg, då det oftast finns en underton i huden som man behöver ta hänsyn till, för
att hitta en perfekt nyans. När det kommer till
konsistensen på en foundation är den oftast mer
lätt än de ovannämnda. Att jämna ut hudtonen
en aning, ge en perfekt färg och fin lyster är en
foundations uppgift. Vill man täcka någonting
mer grundligt används alltså en BB-cream eller
CC-cream med fördel. För mig som vill ha koll
exakt på vad min hud får för ingredienser så
väljer jag en foundation, så jag kan skräddarsy
allting jag har under min foundation, efter mina
behov.

Nu hoppas jag att jag gett dig en liten grund i vad
alla dessa olika produkter är för någonting, och
att du nu veta vad du behöver för att känna dig
bekväm med din hud, beroende på vad du vill
dölja eller framhäva med den.
Själv använder jag två utav dessa, efter en skräddarsydd rutin anpassad efter hur min hud känns
för dagen, applicerar jag en CC-cream för att
reducera bort röda små blemmor, och därefter
en foundation med lätt täckning och en neutral
underton. I dessa har jag en väldigt bra grund
som ser naturlig ut.
Med vänlig hälsning
Lisa Karlsson, auktoriserad hudterapeut

Kort sammanfattning
• BB-cream: jämnar ut hudtonen med en primer,
fuktkräm, solskydd och foundation i ett.
• CC-cream: jämnar ut hudtonen genom att färg-
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Funderar du på att
BLI HUDTERAPEUT?
Hudterapeutyrket är ett fantastiskt yrke där du får arbeta med
människor i en trevlig miljö. Det är också ett kvalificerat yrke
och väldigt mycket du ska behärska som hudterapeut och därför är det viktigt att du väljer rätt utbildning när du bestämt dig.
Välj en utbildning som är godkänd av SHR.

Vad innebär det
att en utbildning är SHR godkänd?
En hudterapeututbildning som är godkänd av SHR uppfyller samtliga av
SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. Den ska bestå
av minst 2000 timmars utbildning. Utbildningen får inte ske på distans.
Vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers
utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de 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 SHRgodkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor.
För att läsa mer om SHR godkänd utbildning titta på www.shr.nu

SHR-godkända utbildningar
Elisabethskolan Stockholm Tel. 0200-21 14 14, 08-442 72 40 www.elisabethskolan.se
Gilda Skolan Göteborg Tel. 031-16 06 31 www.gilda.se
Gilda Skolan Malmö Tel. 040-17 05 05 www.gilda.se
Gilda Skolan Stockholm Tel. 08-440 05 97 www.gilda.se
Hudvårdshögskolan Stockholm Tel. 08-653 36 41 www.beautyschool.se
Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa Stockholm Tel. 08-678 15 55 www.yhhs.se
Yrkeshögskolan i Landskrona Hudterapeututbildningen Tel. 0418-47 45 64 www.landskrona.se

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

SHR AUKTORISERAD
Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation
www.shr.nu
•
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Varför besöka en Hudterapeut
när det går att googla och
klicka hem produkter?

- Vi hudterapeuter är personliga hudvårdsrådgivare, som Auktoriserade Hudterapeuter är
vi experter på hud. Som kund hos oss får du
även en hudterapeut som är expert på just din
hud! Under en behandling lär vi känna din hud
och dina behov så vi kan ge dig råd för att du
ska få de resultat du önskar. Däremellan kan
du kontakta oss för frågor, tips och råd.

Vi finns här för dig.

Välkommen!
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