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Artikel om fransförlängning och hur du väljer en säker behandling i
Expressen idag. Vår fd. VD Annica Joensuu och vår medlem Elisabeth
Bexter som är auktoriserad hudterapeut och fransstylist uttalar sig.

september - november 2021

LENA PÅ KANSLIET PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA KANALER
OCH VART SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA.
HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ
FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP: SHR MEDLEMMAR, DÄR VI NU ÄR 1 224
AUKTORISERADE HUDTERAPEUTER SOM ÄR MED.
GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG
OCH HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA
GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 4 719, FACEBOOK 6 240

”Att förlänga ögonfransarna är vanligt. Men i skönhetsbranschen finns
många oseriösa aktörer – och stödet för konsumenten är mycket tunt.//…//
Skönhetsbranschen i Sverige är oreglerad på många områden, exempelvis
inom nagel- och fransbehandlingar. Det betyder att vem som helst kan
köpa allt från akrylnaglar till fransar och franslim på nätet, öppna ”salong”
och sedan utan utbildning limma fransar på intet ont anande kunder.
//…// Sveriges hudterapeuters riksorganisation, samlar dem som jobbar
professionellt som hudterapeuter i Sverige. Av de nästan 3 000 medlemmarna utför 100–200 även fransbehandlingar. Både SHR:s och SEYF:s
medlemmar har behandlingsskadeförsäkring. En sådan måste man ha
om en kund drabbas av en reaktion på en behandling.
– Finns det en försäkring så får kunden den hjälp eller ersättning han eller
hon är berättigad till om det händer något, och under mina elva år med
SHR så har ingen franskund råkat så illa ut att behandlingsskadeförsäkringen har behövts, säger Annica Joensuu, vd på SHR.
- Det är hemskt att konsumenten är så skyddslös! Därför är det viktigt
att göra ordentlig research och inte bara gå på lägsta pris. När det gäller
fransbehandlingar så får du vad du betalar för, säger Elisabeth Bexter,
som driver skönhetsskola.
Välj en säker behandling
1. Kolla att salongen är medlem i SEYF eller SHR
Svenska estetikers yrkesförbund och Sveriges hudterapeuters riksorganisation är två yrkesförbund med medlemmar som jobbar med fransbehandlingar. Är din behandlare medlem så finns en behandlingsskadeförsäkring,
vilket är en trygghet om något går fel.”

7 september
Reportage om vår medlem
Helena Nordström Linde,
Hudikliniken i tidningen
Hela Hälsingland.

Artikeln är tidigare publicerad i Amelia nummer 12, 2021.

Auktoriserad hudterapeut Annica Joensuu, som varit både
ordförande och VD i SHR, gav experttips för fet hud och hur
du bäst tar hand om den under hösten i Expressen.
”Höst- och vinterklimat kan göra fet hud ännu fetare –
om du inte boostar den rätt.

16 september
Vår medlem Helene Flink ger tips om hur du
kan få dina händer att se yngre ut, i dagens
Expressen.

– Huden försöker kompensera genom att producera mer talg
när den torkar ut, säger auktoriserade hudterapeuten Annica
Joensuu.//…//

”Helene Flink, auktoriserad hudterapeut med
30 år i yrket, driver salongen Clinique'91,
Hud & Makeup i Uddevalla. Dit kommer bland
annat kunder med åldrade händer för att få hjälp,
tips och råd.//…// En auktoriserad hudterapeut
kan ge råd, efter hudtyp, vilka syror som är bra
att använda – och hur de ska användas för att
ge maximal effekt."

-Under hösten och vintern blir huden mer yttorr på grund av
lägre luftfuktighet och eftersom vi vistas mer inomhus i torr
inomhusmiljö, förklarar Annica Joensuu, auktoriserad hudterapeut – numera verksam som skolchef vid en hudterapeutskola.//…//
– För en bra hudfunktion är det viktigt med bra hudvårdsrutiner. Välj anpassade produkter för rengöring, dagkräm/nattkräm, och extraprodukter som serum, masker och peeling.

21 september

– Ta hjälp av en hudterapeut som kan rekommendera rätt produkter för just din hud – och satsa gärna på en djuprengörande
ansiktsbehandling någon gång i månaden för att få hjälp med
dina hudproblem. Men viktigast av allt: Glöm aldrig att smörja
in huden med solskydd, sommar som vinter.”

Daisy Beauty Professional skriver om fenomenet ”nätdermatit”.
Auktoriserad Hudterapeut Felicia Pirgaip förklarar varför det skapar problem. Tidningen listar lösningar: ”Ta hjälp av en hudexpert, antingen en
auktoriserad (SHR ansluten) hudterapeut eller en hudläkare.”
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Theodora Arapoglou som tagit mästarbrev i hudterapeutyrket
uppmärksammades i P4 Stockholm:

Artikel i Tidningen Tara om professionella salongsbehandlingar. De intervjuar vår ordförande Malin Tivlin och skriver om vikten av att besöka en
auktoriserad hudterapeut medlem i SHR:

”Theodora är mästare – på hudvård
Under onsdagskvällen får omkring 180 hantverkare inom 37
hantverksyrken ta emot sina gesäll- och mästarbrev i Blå hallen i
Stockholms stadshus.

”Var medveten om att yrkestiteln hudterapeut inte är skyddad i Sverige,
vilket gör att vem som helst faktiskt kan kalla sig för det. Se därför till att
hudterapeuten är medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR),
då har de fått utbildning i en skola som är godkänd av SHR och kan kalla sig
auktoriserad hudterapeut.//…//”

En av dem är Theodora Arapoglou som arbetar som hudterapeut.
För att bli mästare krävs det att man redan har ett gesällbrev och
jobbat i minst 10 000 timmar.
"Det känns helt fantastiskt, jag har längtat efter det här", säger hon.

”Malin Tivlin är auktoriserad hudterapeut och vice ordförande (numera ordförande reds anmärkning) i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR).

Foto: Simon Gudmundsson/Sveriges Radio

Vad ska jag tänka på om jag inte tagit hand om min hud på länge?
– För dig som kommer för första gången sedan pandemin, så är en härlig
klassisk ansiktsbehandling en bra början! Då ingår oftast en hudanalys,
djuprengöring och ansiktsmassage. Med den behandlingen får du en bra
start och kan lägga upp en plan tillsammans med din hudterapeut på vidare
behandlingar.
Vad är bäst, skynda långsamt eller snabbt kicka i gång huden?
– När det kommer till hudvård så finns det sällan en quickfix!
Att gå på för hårt med aktiva ingredienser eller tuffa behandlingar straffar
sig oftast, lyssna på din hudterapeut för hen är expert på just din hud.//…//”

3 november
Ann-Charlotte Åström
som tagit mästarbrev i
Hudterapeutyrket berättade
om detta i P4 Västernorrland.

26 oktober
Vår medlem auktoriserad hudterapeut Hiba Kocadag i LT Södertälje.
Repost @skinboost.clinic

16 november

”Att öppna min egen klinik är en dröm jag har haft i många år.
Tidigare i år såg jag potentialen i läget och platsen, och det blev så bra!
Att kunna uttrycka mig och jobba på mitt eget sätt fullt ut har varit
drivmotorn. Har fått chansen att bli delägare i flera andra etablerade
kliniker, men jag valde att gå min egen väg.
Tack alla ni som besöker mig och ger mig förtroendet att
ta hand om er hud.”

Vår VD Helene Westberg intervjuas om
behandlingstrender i senaste numret av
Daisy Beauty Professional.

5 november
Daniella Baptista som tagit mästarbrev i Hudterapeutyrket
intervuades i Affärer i Norr.
”Två mästarbrev till Norrbotten
Daniella Baptista, Luleå och Göran Söderström, Lannavaara,
fick ta emot mästarbrev i Blå hallen.

Oktober

Daniella Baptista kan titulera sig hudterapeutmästare.//…//
Daniella Baptista driver skönhetssalongen Spa of Sweden i Luleå och
Göran Söderström driver Atelje nord i Lannavara.

Vår medlem och tidigare ordförande/VD Annica Joensuu ger expertråd för torr
vinterhud i expressen;
”- Att kickstarta hösten med en mild peeling är ett bra första steg, säger auktoriserade
hudterapeuten Annica Joensuu.//…//
Efter sommaren kan huden vara lite extra torr. Det varma klimatet, sol och bad, sätter
sina spår i ansiktet.

Det var totalt 180 hantverkare inom 37 hantverksyrken som tog emot
gesäll- och mästarprov under onsdagens evenemang.
För att bli antagen som gesäll krävs att lärlingen genomgått en omfattande
teoretisk och praktisk utbildning och ofta inför en granskningsnämnd av
erkända experter inom hantverket avlagt godkänt gesällprov. För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i
bokföring och kalkylation. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke.
Det är Hantverkarnas riksorganisation som står bakom kraven
på kompetens och Hantverkarna Stockholm som arrangerar ceremonin i
Blå hallen.”

- Det är hudens yttersta skikt som kan bli uttorkat. Mellan cellerna i det yttersta lagret
finns ämnen som bevarar fukt. Det är de som kan ha lakats ur och gör att huden inte
kan bevara så mycket fukt, säger Annica Joensuu, auktoriserad hudterapeut – numera
verksam som skolchef vid en hudterapeutskola.//…//
- Ansiktsbehandling är en riktigt djupgörande behandling av din hud. Inte minst ansiktsmassagen ger en rad effekter som sitter i ett bra tag. Den ökar blodcirkulation och är
återfuktande, återfettande och sätter igång nycellsbildningen. Du kan också få hjälp
med vilka produkter som passar just dig.”
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Stort grattis till alla er auktoriserade hudterapeuter
som nu även kan titulera er som mästare!
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