hudterapeuten
MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION

INTERVJU
LINDA LANDENBERG
parfymör

NR 2 / 2022

TEMA

DOFTER
Doftgarderob

SERIE

SERIE / SHR i media

SHR I MEDIA

uten
rape
e
t
d
Hu
2022
nr 2
nligt
ring e jer
e
c
li
Pub s riktlin
:
SHR

SERIE / SHR i media
6 december
Vår vice ordförande Malin Björlin ger tips på wellness.se om
hur du lindrar problemen vid perioral dermatit.

november 2021- februari 2022

– En orsak är att man har en överbehandlad hud, det kan
vara att man använt kortison under en längre tid i ansiktet
och det bryter ner hudbarriären. Men sen blir huden
jättetunn av att man använder starka hudvårdsprodukter,
säger Malin Björlin, hudterapeut specialiserad på hud-problem och vice ordförande i SHR, Sveriges hudterapeuters
riksorganisation.

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

Bilder från @wellness_se

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 4 804, FACEBOOK 6 260

24 november
Vår ordförande i Eskilstuna-Kuriren ”Malin Tivlin vill göra skönhetsbranschen tryggare!
– Jag brinner för våra medlemmar och för att föra branschen framåt på ett
säkert sätt, säger Malin Tivlin.

22 december
Vår VD Helene Westberg intervjuad i KHaktuellt #11 2021.
Nya vd:n ’det här är min passion’ - Jag kände att jag ville
fortsätta det arbetet som vår tidigare ordförande och vd har
gjort," säger hon.

Hon driver sedan fem år tillbaka salongen by Lillpiga som ligger på
Köpmangatan 27. Salongen erbjuder klassiska ansiktsbehandlingar och
avancerad hudvård som till exempel microneedling och kemisk peeling.
Hon har dessutom varit vice ordförande i Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation, SHR, i tre år.
I september blev hon ordförande i organisationen. SHR är de auktoriserade hudterapeuternas intresseorganisation. Organisationen har cirka
2 000 medlemmar. //…//
SHR:s medlemmar arbetar efter SHR:s etiska regler och har en behandlingsskadeförsäkring.
– Det är ett krav på våra medlemmar att det ska finnas ett skydd för
både hudterapeuten och för kunden, säger Malin.

17 januari
Vår ordförande Malin Tivlin intervjuad i EskilstunaKuriren i samband med deras granskning som visar att
flera salonger erbjuder falska friskvårdskvitton.

27 november

”Men när numret till by Lillpiga knappats in är svaret
rakt nej.
– Det gäller bara massage och pedikyr utan nagellack, säger
ägaren Malin Tivlin, som också visar sig vara ordförande i
Sveriges hudterapeuters riksorganisation (SHR).

Detta datum firade hudterapeuter över hela landet vår egen dag Hudterapeutens Dag!
Via #hudterapeutensdag kunde vi följa alla fina inlägg som ni delade i era
sociala medier. Ni auktoriserade hudterapeuter tog verkligen tillfället att
tillsammans lyfta varandra, vårt yrke och vår profession.
Hudterapeutens dag är här för att stanna och den kommer växa tillsammans
med oss som yrkeskår och vårt förbund!
Detta kunde vi även läsa om i Hudterapeuten #1 2022.



Foto: Cupcakes som Haut hud- & fotvård bjöd på.
Samt flödet under #hudterapeutensdag.
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Ny kampanj

23 januari

Kampanj för att handla hos sin hudterapeut efter diskussion och
önskemål i Facebookgruppen ”SHR medlemmar”.
Tack-skylten kan skrivas ut och ställas fram på salongen.
Finns med och utan foto.

Artikel i Göteborgs-Posten om
Gilda Liljeblad Koornstra som är medlem i SHR
sedan 1986 samt hedersmedlem, driver medlemsskolorna Gilda Skolan i Stockholm, Göteborg
och Malmö samt att hennes företag Gilda Beauty
Wholesale är servicemedlem i SHR.

Den andra kommer vi främst gå ut med i våra sociala medier.
Ni får självklart använda alla hur ni vill. Dessa finns som PDF
och bilder på interna hemsidan och i MyClub.
Tack Moa Persson och Helene Flink för idéer och input i
Facebookgruppen!

1 februari

”TACK för att du väljer att stödja oss i vårt arbete genom att handla dina
produkter här. Ditt val gör så att vi fortsatt kan erbjuda professionella,
resultatinriktade och säkra produkter samt behandlingar.

Annica Joensuu, medlem sedan 1984, SHR:s
ordförande under många år och numera skolchef på medlemsskolan Yrkeshögskolan för hudvård och spa i Göteborg
spår trender inom hudvård i Må Bra #2 2022.

Vänligen
Din auktoriserade hudterapeut”
SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar, vilket innebär
att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning, fortbildar sig
och arbetar professionellt. Våra medlemmar följer SHR:s etiska regler
och innehar behandlingsskadeförsäkring. Du som kund kan därför
känna dig trygg när du väljer en hudterapeut som är medlem i SHR.

Kampanj säker hudterapeut 2022
I samarbete med Arctic får medlemmarna som tecknar
behandlingsskadeförsäkring via dem emblemet Säker
Hudterapeut även i år. Efter att utskicket gått ut så har
vi tillsammans med medlemmarna marknadsfört Säker
Hudterapeut 2022 i våra sociala medier.
(Vill du som tecknat denna försäkring ha marknadsföringsmaterialet digitalt kontaktar du Arctic på foretag@arctic.se)

Varför ska jag handla mina hudvårdsprodukter hos en
auktoriserad hudterapeut?
- Förutom att du stödjer din hudterapeuts verksamhet
så har våra medlemmar en garanterat gedigen utbildning,
de erbjuder säkra produkter och fortbildar sig kontinuerligt. Allt för att du som kund ska känna dig trygg och få
professionella rekommendationer för just din hud.

AUKTORISERAD SÄKER HUDTERAPEUT
Varför ska jag välja 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 säker hudterapeut även 2022!
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