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EXPERTER PÅ HUDVÅRD
Ca 1200 kliniker, hudterapeuter, dermatologer och plastikkirurger, runt om i Norden arbetar ytterst framgångsrikt med 

högteknologisk hudvård från Exuviance. Med vår hjälp kan du utveckla din kompetens och skapa en god lönsamhet i din salong. 
Vill du veta mer om Exuviance Professional kontakta oss på telefon 040-30 31 32 för närmare information.

www.exuviance.se  |  Instagram @exuviance_nordic  |  facebook.com/ExuvianceNordic

avancerad högteknologisk
hudvård från Exuviance

Upptäck

Exuviance är en hudvårdsserie som 
verkligen gör underverk med huden och 
många vanliga hudproblem. Fina linjer och 
oönskade åldersförändringar minimeras.
Huden hålls fin och fräsch.

resultat

Du får fantastiska resultat till ett mycket 
rimligt pris.

attraktivt pris

Det är två av världens främsta hudvårds-
forskare som ligger bakom utvecklingen av 
Exuviance, professorerna Dr. Eugene Van 
Scott och Dr. Rue Yu, Princeton, USA.

bakgrund

Professorerna bakom Exuviance har 
erhållit Discovery Honorary Award of the
Dermatology Foundation för sin framstående
forskning. Ett av världens finaste och mest
prestigefyllda pris hudvårdsforskare kan få.

prisbelönad
Forskningsresultaten och produkterna är 
patenterade. Ingen har gjort detsamma 
tidigare. Exuviance har mer än 120 patent.

unik

Exuviance bygger på mer än 50 års 
medicinsk forskning inom hudvård.

säkerhet Produkten säljs av utbildade hudterapeuter.
Personlig, professionell rådgivning och 
originalprodukter är avgörande för bästa 
resultat och för att du ska få framgång.

trygghet

www.shr.nu
www.exuviance.se
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Ord från ordförande

Annica Jouensuu

DET KOMMER 
ATT GÅ ÖVER

Inbjudan kongress

Save the date!

SHR:s årsmöte & kongress i Malmö
Lördag 20 mars 2021

Välkommen till SHR:s årliga kongress med årsmöte i Malmö. Vi har som vanligt bokat in fan-

tastiska föreläsare. Vi har också en minimässa i anslutning. Det blir en dag fylld med aktiviteter. 

Passa på att förkovra dig och träffa dina kollegor, det här är vår firmafest! 

Vi ser fram emot att träffa er alla!

På grund av Covid -19 har vi vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning och vi ber er alla att 

inte komma på kongressen vid symptom eller sjukdom. Hela eventet kommer att utföras på 

ett så säkert sätt som möjligt. Detaljer kring detta meddelas senare. Vi reserverar oss också 

för att vi får ställa in vid nya myndighetsdirektiv.

DATUM: Lördag den 20 mars, 2021 

TIDER: 09.00 – ca 23.00

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 19 februari

PLATS: Radisson Blu Hotel 
Östergatan 10, 211 25 Malmö   

Preliminärt Kongressprogram
Kongressen innehåller intressanta föreläsningar, minimässa, mingel, fika, 

lunch, årsmöte och middag på kvällen.

Ur föreläsningsprogrammet: 

Aron Andersson - Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, 
utan vad man väljer att göra med dem

Stefan Andersson - Ett modernt Mästarbrev

Amna Elyas - Mörkare pigmenterad hud

Årsmötet
För information om årsmötet, se separat kallelse till årsmöte. 

Separat inbjudan kommer att skickas ut till alla medlemmar via MY CLUB.

Du måste vara medlem i SHR för att kunna delta.

Varmt välkomna till kongressen! 

V
i har nu levt med Coronakrisen 
i 8 månader och precis kommit 
in i en andra våg. Vår bransch 
drabbades mycket hårt i början 
av pandemin för att sedan åter-
hämta sig. Våra två medlems-
undersökningar visade på en 
klar förbättring av omsättning 
i början av hösten jämfört med 
i april. Nu vi ser återigen kun-
derna minska på salongerna. Få 
stödåtgärder har kunnat utnytt-
jas av våra medlemmar men nu i 
elfte timmen har regeringen satt 

in ett stöd för enskilda företag. Denna tid är en STOR utmaning för 
våra medlemmar och kommer att vara framöver.

Men när detta är över, och det kommer att vara över, så kommer det 
vara tydligt vilka som klarat detta. Om det är några som kan hålla 
ut i kris så är det småföretagare. Få individer är så erfarna, så starka 
och så förberedda på att hantera motgångar och misslyckanden som 
företagare. Vår bransch kommer blomstra efter detta. Det finns allt-
jämt ett mycket stort intresse för skönhetsvård, hudvård och att ta 
hand om sig själv. 

I kristider då man inte kanske har råd med stora kapitalvaror, 
bostadsköp etc så lägger man hellre pengar på mindre kostsamma 
varor som dessutom kan förgylla vardagen. Detta syns också tydligt 
hos webhandel för hudvård.

Krisen kommer att gå över och Sveriges små företag kommer att 
komma igen. Då kommer vi också ha dragit lärdomar som stärker 
företagande för framtiden.

Med önskan om en fridfull jul
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ValberedningKallelse årsmöte

Kallelse till 
SHR:s årsmöte 2020 i Malmö

Härmed kallas SHR:s medlemmar till ordinarie årsmöte 

lördag 20 mars 2021 på Radisson Blu Hotel, Malmö. 

I samband med årsmötet ordnas en kongress.
  

Plats 
Radisson Blu Hotel, Östergatan 10, 211 25 Malmö   

Anmälan och Information
Detaljerad information om anmälan m.m. skickas till samtliga medlemmar 

via MY CLUB vid senare tillfälle. Anmälan sker i MY CLUB.

Ekonomisk berättelse/övriga handlingar
Ekonomisk berättelse, dagordning, verksamhetsberättelse m.m. kommer 

att finnas publicerade på medlemssida på SHR:s hemsida www.shr.nu 

senast 30 dagar innan årsmötet dvs 18 februari 2021, samt kommer att 

delas ut vid årsmötet.

Motioner
Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara SHR:s styrelse 

tillhanda senast 60 dagar före årsmötet dvs senast 19 januari 2021. 

Eventuella motioner och propositioner kommer att finnas publicerade på 

medlemssida på SHR:s hemsida.

Val av ledamöter för styrelse och andra poster.
Val sker till följande poster; styrelsen, revisor, utbildningsutskott, 

etiska rådet.

Förslag på kandidater skall vara valberedningen tillhanda 

senast 19 januari, 2021. Se separat information från valberedningen.

Reservation för att kongressen måste hållas digitalt pga Covid -19.

Varmt Välkommen!
Styrelsen

SHR är i en intensiv tillväxtfas, vi söker dig som känner en 
passion för yrket och vill delta i den spännande processen 

det innebär att ta SHR till nästa nivå!

Inför årsmötet i mars 2021 söker vi nu kandidater 
att ersätta följande poster:

1.  Styrelseledamot ordförande – (ersättare 1 år)

2.  Styrelseledamot region Stockholm Norr – (mandattid 2år)

3.  Styrelseledamot Östra Götaland – (mandattid 2år) 

4.  Styrelseledamot Norrland – (mandattid 2år)

5.  Styrelseledamot Värmland/Västmanland/Närke – (mandattid 2år) 

6.  Styrelseledamot Uppland/Dalarna – (ersättare 1år)

Som styrelseledamot i SHR arbetar man typiskt sett med två olika typer av uppgifter, dels 
praktiskt ute i regionen och dels i styrelsen med föreningens förvaltning och utveckling. 

7.  Utbildningsutskottet – (mandattid 2år)

Är du intresserad av någon av posterna som står lediga i mars 2021 eller vet någon som 

skulle passa för posten så är du välkommen att höra av dig till oss i valberedningen. 

Josefin Nilvé josefinnilve@hotmail.com

Ebba Gréen ebbagreen96@gmail.com

Petra Ström petraskoog@msn.com
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Aktuellt / OlycksfallsförsäkringAktuellt / CIDESCO-ackrediterad salong/SPA

FÖRDELAR
CIDESCO-ackrediterade salonger kommer att 
exponeras på CIDESCO:s webbplats: 
www.cidesco.com . Detta är ett viktigt internatio-
nellt nätverk och potentiella kunder kan besöka 
en salong eller ett spa med erkänt god kvalitet, 
när de reser utomlands.

Den CIDESCO-ackrediterande salongen får 
hänvisa till CIDESCO i sin kommunikation 
och reklam.

Salongen kan köpa en väggplakett som intygar 
CIDESCO-ackrediteringen för 500 kr på 
SHR:s kansli.

VILLKOR
Den ackrediterade CIDESCO-salongen 
måste vara registrerad enligt landets riktlinjer 
och följa aktuell lagstiftning. Den ackredite-
rade CIDESCO-salongen måste ha minst en 
CIDESCO-diplomerad hudterapeut som anställd. 
Salongen ska vara medlem i den nationella 
organisationen, SHR.

Kommunikation mellan CIDESCO-salongen 
och CIDESCO International bör vara på engelska.
Den ackrediterade CIDESCO-salongen måste 
följa gällande regler för CIDESCO’s copyright. 

LOKALER
Lokalerna måste bestå av en reception, behand-
lingsrum och kundutrymmen. Lokalerna skall 
representera och avspegla en hög professionell 
standard och vara rökfria.

Den ackrediterade CIDESCO-salongen ska 
ha försäkringar för sina lokaler, utrustning 
och kunder.

Det måste finnas rinnande kallt och varmt vatten. 
En dusch rekommenderas för kroppsbehandling-
ar. Sanitära toaletter anpassade till antalet kunder 
och personal måste finnas tillgänglig.

Behandlingsrummen måste vara rena, väl belysta, 
väl ventilerade och med lämplig temperatur.

God hygien skall iakttas. Nationella/lokala 
hälso- och säkerhetsföreskrifter måste följas 
i alla behandlingsrum.

HUR ANSÖKER MAN?
Ansökning görs till SHR: 
Ansökningsformulär finns på SHR:s interna 
hemsida. Du kan också beställa den på 
shr@shr.nu Dit kan du också vända dig 
med frågor.

KOSTNAD!
Ansökan och inspektion kostar 2400 kr och 
årsavgiften är på 1200 kr.

Varmt välkommen 
med din ansökan! 

CIDESCO är en internationell organisation som erbjuder salonger (salonger, kliniker och spa) att bli 
ackrediterade. Den ackrediterade salongen uppgraderas internationellt och får använda CIDESCO’s 

varumärke i enlighet med gällande copyright.

 

CIDESCO-ackrediterad salong/SPA
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MR

Läs mer på skinconcept.se. Här hittar du även vårt kursprogram.

  info@skinconcept.se      08-545 787 40       dermalogica.se

pro power peel
kraftfulla peelingar - skräddarsydda resultat 

högaktiva
för djupgående

resultat

lager-på-lager
kan anpassas

efter hudtillstånd

snabba resultat
snabb  

återhämtning

www.dermalogica.se
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KATARINA 
ZAAR

ÅRETS  
JURY

PIA 
WIKLUND 

GRUNDSTRÖM

The Skincare Professionals Awards (SPA) är öppen för svenska företag som 
har produkter avsedda för hudterapeuter att arbeta med i behandlingar, 

dvs kabinprodukter.

KATEGORI 1 
Årets professionella produkt  
Innebär produkt som finns som behandlingsprodukt.

Chrono-color youth mask från Thalion

Omega Mask från Esse Probiotic Skincare

Smart Resurfacer från Nimue

SPA    är ett tillfälle för 
företag som vänder 
sig till professionella 
yrkesutövare, att tävla 

med sina produkter om att nomineras och chan-
sen att vinna auktoriserade hudterapeuters finaste 
utmärkelse. 
 
 

Syftet med tävlingen är att lyfta fram de profes-
sionella hudterapeuternas främsta arbetsredskap 
– de professionella produkterna. 

Tävlingsperioden avslutades 28/8.

Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020

LENA 
BJURINDER

HELENE 
FLINK

PETRA 
PIHLGREN

ELISABETH 
ANDERSSON

LENA 
HALLBÄCK 
OLOFSSON

I juryn sitter 7 yrkesverksamma auktoriserade hudterapeuter med gedigen yrkes-
erfarenhet som nominerats av en branschkollega. 

KATEGORI 2 
Årets mjukgörare  
Innebär produkt avsedd för att återfukta ansiktet. 
Till exempel, dagkräm, nattkräm eller 24h kräm.

Omega Rich Moisturiser 
från Esse Probiotic Skincare

Rose Quartz Supreme Probiotic Rich Cream 
från M Picaut Swedish Skincare

Amethyst Obsession Probiotic Balancing Cream 
från M Picaut Swedish SkincareKATEGORI 3 

Årets specialvård  
Innebär produkt för specialbehandling i ansiktet 
och/eller dekolletaget så som serum, peeling och mask.

Hyaluronic Ultra Filler Serum från Nimue

UV-shield från Nannic

Coup D´Excellence DNA Elixir från Nannic

KATEGORI 4 
Årets kroppsvård  
Innebär produkt som används på kroppen, men också 
produkter för till exempel hand eller fot.

Rich Body Moisturiser  
från Esse Probiotic Skincare

Creme de la Creme Bodylotion 
från M Picaut Swedish Skincare

NO DRY HAND MOISTURIZER  
från SCRATCH NAILS

KATEGORI 5 
Årets innovation 
Innebär att produkten ska ha lanserats under 2019 och 
ska ha en nyskapande egenskap, innehåll eller helhets-
koncept. Produkter i den här kategorin kan också 
anmälas till övriga kategorier om så önskas.

Repair and Prevent Premium Serum 
från DrK Dermal Health Care

r-Retinoate Intense från Medik8

Peptide4 Overnight Radiance Peel från ELEMIS

KATEGORI 6 
Årets makeupprodukt 
Innebär produkt avsedd för att ge färg och/eller 
önskad finish för ansikte eller i vissa fall kropp 
(ej kroppsmålning). Till exempel: primer, foundation,
ögonskugga, läppstift.

Wonder Skin Primer från ARTDECO

Signature Brow Styler från Mii Cosmetics

No Filter Glow Blurring Photography Primer  
från PÜR

KATEGORI 7
Årets nagelprodukt 
Innebär produkt avsedd för vård och skötsel av naglar 
och/eller området runt nageln, till exempel: peeling, 
olja, kräm eller nagellack.

IDUN Minerals Nail Oil från IDUN Minerals

NAIL FOOD från SCRATCH NAILS

Specialist Hand Oil från Comfort Zone

NOMINERADE

7

6
5

4
3

21

Stort grattis 
till alla nomineringar!

Vinnarna i varje kategori 
presenteras 

20 november 2020!

Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020
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Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020Aktuellt / The Skincare Professionals Awards 2020

TACK TILL ER ALLA SOM VARIT MED 
OCH TÄVLAT OM ATT NOMINERAS!

KATEGORI 1 
Årets professionella produkt  
Innebär produkt som finns som behandlingsprodukt.
Chrono-color youth mask från Thalion

Bodi Oiru Chikara, Kroppsolja Kraft från Hada

Niactil 4% från ELIXIR COSMECEUTICALS

Enzyme Exfoliator från Esse Probiotic Skincare

Omega Mask från Esse Probiotic Skincare

Radiance Peel från Exuviance Professional

THERMO PEEL MASK CRANBERRY 
från JANSSEN COSMETICS

DrK Dermal Health’s Novel Skin Resurfacing Program 
från DrK Dermal Healthcare

Smart Resurfacer från Nimue

MASQ+ Intensive Neck & Décolletage från MASQ+

KATEGORI 2 
Årets mjukgörare  
Innebär produkt avsedd för att återfukta ansiktet. 
Till exempel, dagkräm, nattkräm eller 24h kräm.

Radiance Booster Cream från Thalion

Naosu Yusei Hada, Vårda Fet Hud från Hada

Anti-Redness Cream från Ecooking

Hydractil Repair CR från ELIXIR COSMECEUTICALS

Omega Rich Moisturiser från Esse Probiotic Skincare

Ultra Restorative Creme från Exuviance Professional

PERFECT LIFT CREAM från JANSSEN COSMETICS

Alpha Llipoic Complex från Kalahari

Rose Qvartz Supreme Probiotic Rich Cream  
från M Picaut Swedish Skincare

Amethyst Obsession Probiotic Balancing Cream  
från M Picaut Swedish Skincare

Organic Cotton Mask –anti-aging and moisturising 
från Rosenserien

DE-SENSE Instant Relief Nourishing Cream Tetrapeptide 
från Bioline 

Trio Rebalancing Moisture Treatment  
från Skinbetter Science

DNA Intense Recovery Créme från PRIORI

Superfood Cica Calm Hydration Juice från ELEMIS

MOISTURIZING COMPLEX från iS CLINICAL

KATEGORI 3 
Årets specialvård  
Innebär produkt för specialbehandling i ansiktet 
och/eller dekolletaget så som serum, peeling och mask.

Energetic Vitamin Complex från Thalion

Memoto, Ögonkräm från Hada

Firming Serum in capsules från Ecooking

Peeling Mask från Ecooking

Sulfactil Cleanser från ELIXIR COSMECEUTICALS

Protect Oil från Esse Probiotic Skincare

Sheet Masques RESTORE och HYDRATE  
från Exuviance Professional

INSTANT LIFT SERUM från JANSSEN COSMETICS

DARK CIRCLE EYE CREME från JANSSEN COSMETICS

Hyaluronic Ultra Filler Serum från Nimue

Hyaluronic Oil från Nimue

SOS hydra gel mask från pHformula

Ferulic CEB+ Serum från Kalahari

Repair and Protect Premium Serum  
från DrK Dermal Health Care

Repair and Hydrate Hydrating Complex  
från DrK Dermal Health Care

Ruby Passion Probiotic Lifting Serum  
från M Picaut Swedish Skincare

Hydra Miracle Serum från M Picaut Swedish Skincare

MASQ+ Intensive Neck & Décolletage från MASQ+

UV-shield från Nannic

Coup D´Excellence DNA Elixir från Nannic

Primaluce Exforadiance Brightening Illuminating Mask 
från Bioline 

AlphaRet Exfoliating Peel Pads från Skinbetter Science

Pro-Collagen Eye Revive Mask från ELEMIS

Peptide4 Overnight Radiance Peel från ELEMIS

SHEALD RECOVERY BALM från iS CLINICAL

KATEGORI 4 
Årets kroppsvård  
Innebär produkt som används på kroppen, men också 
produkter för till exempel hand eller fot.

Turbo sculptor pack från Thalion

Ashi, Fotvård från Hada

Ultradefense Face and Body SPF 30  
från ELIXIR COSMECEUTICALS

Rich Body Moisturiser från Esse Probiotic Skincare

Saltvattentvålen No:1 från Grevinnans Rum

Bionic Body Polishing Masque  
från Exuviance Professional

Contouring Gel från pHformula

Creme de la Creme Bodylotion  
från M Picaut Swedish Skincare

Body Scrub Litsea Cubeba från Rosenserien

HAND & CUTICLE CARE NIGHT REPAIR  
från SCRATCH NAILS

NO DRY HAND MOISTURIZER från SCRATCH NAILS

Body Strategist Peel Scrub från Comfort Zone

BODY COMPLEX från iS CLINICAL

KATEGORI 5 
Årets innovation 
Innebär att produkten ska ha lanserats under 2019 och 
ska ha en nyskapande egenskap, innehåll eller helhets-
koncept. Produkter i den här kategorin kan också 
anmälas till övriga kategorier om så önskas.

Enbioment Serum från DMK/ Danné Montauge-King Co

Retinext Corrective Serum  
från ELIXIR COSMECEUTICALS

Firming Body Oil från Grevinnans Rum

Retinol Eye Creme från Exuviance Professional

MULTI ACTION CLEANSING BALM  
från JANSSEN COSMETICS

SOFT SOOTHING TONIC från JANSSEN COSMETICS

Liquid Life från pHformula

Repair and Protect Advanced Exfo Cleanser  
från DrK Dermal Health Care

Repair and Hydrate Hydrating Complex  
från DrK Dermal Health Care

Repair and Prevent Premium Serum  
från DrK Dermal Health Care

Hair serum Follicle rejuvenation +  
Hair serum Root stimulation från Nannic HSR

r-Retinoate Intense från Medik8

DNA Recovery Eye Créme från PRIORI

Superfood Cica Calm Hydration Juice från ELEMIS

Pro-Collagen Eye Revive Mask från ELEMIS

Peptide4 Overnight Radiance Peel från ELEMIS

KATEGORI 6 
Årets makeupprodukt 
Innebär produkt avsedd för att ge färg och/eller 
önskad finish för ansikte eller i vissa fall kropp 
(ej kroppsmålning). Till exempel: primer, foundation,
ögonskugga, läppstift.

OPTIMAL TINTED COMPLEXION CREAM  
från JANSSEN COSMETICS 

IDUN Minerals Puderfoundation från IDUN Minerals

Wonder Skin Primer från ARTDECO

Signature Brow Styler från Mii Cosmetics

No Filter Glow Blurring Photography Primer från PÜR

KATEGORI 7
Årets nagelprodukt 
Innebär produkt avsedd för vård och skötsel av naglar 
och/eller området runt nageln, till exempel: peeling, 
olja, kräm eller nagellack.

IDUN Minerals Nail Oil från IDUN Minerals

NAIL FOOD från SCRATCH NAILS

Specialist Hand Oil från Comfort Zone

Läs mer på: 
https://www.hudochkosmetikmassan.se/node/61
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Vilka utser vinnaren?
Våra följare! 

•   Skaffa instagram!

•   Börja följa 
shr_sveriges_hudterapeuter och sm_i_makeup

•   -a och kommentera ditt favoritbidrag 
(bidragen presenteras på instagram veckorna 45-46-47)

•    Delar du även ditt favoritbidrag och taggar 
@shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup 
samt använder #makeupslam2020 och #shr så har 

Du chansen att vinna finfina produkter!

 Vi kontaktar dig via instagram

Aktuellt / #MakeUpSlam2020

Aktuellt / Intervju Robin Werner

Aktuellt / #MakeUpSlam2020

SHR har anordnat SM i Make Up sedan urminnes tider, eller i alla fall 60-talet. Men 
då det mesta är ganska upp och ner just nu pausar vi och tar nya tag nästa år. 
SM i Make Up är tillbaka 2021! Håll ut!
Dock älskar vi tävlingar och vi älskar makeup så låt oss presentera årets nykomling. 
#MakeUpSlam2020 

Under veckorna 45-46-47 delar vi de tävlande bidragen på SHR:s sociala medier. 

- Instagram @shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup
- Facebook Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation och SM i Make Up

- shrbloggen.wordpress.com

Vinnaren blir den som fått mest likes och kommentarer på 
Instagram (@shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup) 

kl 12.00 måndag 23 november! Vinnaren presenteras samma 
vecka, v.48!

#MakeUpSlam2020
ÄR I FULL GÅNG!

Neta Kalnina  /  @stylistnetakalnina 
Jag tycker att människor nu för tiden har en trend eller blir nästan att tvungna att visa sitt ”bästa”, ”perfekta” sidan på sociala 
medier att man är så vacker, slät hud och alltid glad och har det bäst men man vet aldrig vad som finns bakom den ”perfekta” 
masken vi bär på sociala medier...man kanske är sårad, deppig eller bara ledsen att se att alla har det så bra, att alla gör si och 
så och har allt på topp. Den ena sidan av min makeup presenterar den sidan vi visar på sociala medier och den andra visar 
den skära, djup sårade, bekymmer fulla vardags bilden vi bär på när inte alla ser...ingen är perfekt och vad är perfekt? Även 
bakom alla fina sminkningar finns det djupt sårad person som kanske i timmar försökt lägga på makeup, sätta in och ta ut 
linser och skapa en bild för att få många likes på sociala medier...lite så tänkte jag när jag skapade denna ”twoface” look.

Min model var @celine_von_noir och foton har tagit @dreamtalesart (Lizzan Nordness)

Min presentation:
Jag är utbildad makeupartist och hårstylist, sedan 2010 aktivt varit en frilansmakeupartist och hårstylist på olika uppdrag 
tex TFP fotograferingar, samarbete med olika fotografer, hårstylister, makeupartist på Västerås Summer meet 2018 och 2019.
Har tävlat i SM i makeup 2018 och 2019, 
2018 vann Cidesco makeup & bodyart tävling,
2009 vann Baltic Beauty World bodyart tävling. 

Linnea Fries  /   @linneafries
Tolkning - Du är ingen hjälte, du är ingen skurk, du är mänsklig. Du finns i varje val du gör, gott som ont. Denna sminkning 
gjordes för att framhäva det som jag tycker alla behöver påminnas om, att livet inte är svart på vitt. Ondska kan komma från 
godhet, och goda handlingar kan ha onda baktankar.

Om mig - Jag är en utbildad maskör och makeup artist från Vancouver Film School som älskar sitt jobb utöver allt annat. 
Min förkärlek är till färg och former, men att få till realism på sminkningar som är baserade i verkligheten är också obe-
skrivligt kul!

www.makeupbylinnea.webnode.se 

VILKA TÄVLAR?
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Hannah Kallio / @skinetc
Beskrivning av makeup:
Min tolkning av temat two faced ligger i tiden -där vi å ena sidan försöker leva ett så normalt liv som möjligt och samtidigt 
känner skräck -för pandemin, för våra företag, för samhället och världen i stort. Vi lever i en bisarr och märklig tid. 

Beskrivning av mig:
Hannah Kallio, auktoriserad hudterapeut och medlem i SHR sedan 2004. Driver Skin etc. i Göteborg sedan 2006. 

Dorion Chang / @SalongBarock
Presentation: Mitt namn är Dorion och jag äger Salong Barock i Sundsvall. Jag jobbar som både frisör och makeup artist.  
Jag gillar att utmana mig själv och är inte rädd för att experminetera! 

Motivering:  Two Faced för mig är där gränserna suddas ut. Könslöst och vackert men samtidigt så vet man inte vad som 
är vad. Väcker färgerna en känsla samtidigt som blicken säger något annat? 

Foto: @fotograf_emma_larsson 

Lucaz Enigma / @lucazenigma
Presentation: Mitt namn är Lucaz Enigma. 43 år gammal och tog hem det stora heders priset i SM i Makeup 2019.
I år tävlar jag med mitt bidrag "Dead Lenigma Warrior of The Golden Zince" i #MakeupSlam2020# Jag arbetar i dagsläget 
som barberare och frisör. På en barbershop vid namn lazybarber i Stockholm. Men är utbildad inom både hår, makeup, och 
kläder. Har även tävlat i f lertal hårtävlingar, och bland annat vunnit Årets Grazette Elev 2017/2018.
Har även dömt i Stylist SM 2018/2019 varit jury i Nordiska Mästerskapen i Makeup.  För mig som kreatör, är min bana mot 
ett kreativt liv ett måste. Det är när jag får skapa fritt som jag mår bäst. "Detaljerna skapar helheten"

Mitt bidrag: Årets bidrag till tävlingen i fråga ska vara jag, rakt igenom. På alla sätt. Och jag känner att jag lyckats.
Temat var svårt att tolka men alla tolkar vi på vårt eget sätt. Jag tolkar från min sida. Temat som god och ond. 
Därför skapades en demon som i en fantasivärd, skulle kunna vara mig. Demonen har allt jag inte har. 
Jag älskar cosplayvärlden, och ville testna att göra något utanför min egen begränsning. Sagt och gjort jag byggde en hel 
kostym samt vapen, bälte och armor. Helt för hand och från scratch. För att verkligen, visa upp att en makeupartist kan 
ha många kreativa sidor förutom makeup. Det är första gången jag arbetar med materialet Worbla, som andvänds mycket 
inom cosplay. Det är smältbart vid 60 grader. Och kan sedan formas och målas, och slipas på. 
När man tävlar gäller det att ge allt man har. Och tänka utanför sin box. Ville höja ribban, från förra årets hedersvinst.
Som jag då vann. Temat är kul och här får man vara hur kreativ man vill. 

Makeupartist/Costymedesigner: @lucazenigma /Lucaz Enigma

Fotograf: @fredrikhedlund_com

Modell: @mandef /Manuel De Freitas 

Jag ville till årets sidotävling, #MakeupSlam, skapa ut över mina gränser. Och alla mina kreativa skills skulle infinna sig i en 
och samma  projekt. Att jobba med cosplay och SFX makeup är sjukt kul. Då man får bygga allt från scratch. 

Aktuellt / #MakeUpSlam2020Aktuellt / #MakeUpSlam2020
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Sophia Eliases / @airbrushsophia
Presentation: Mitt bidrag till tävlingen med temat Two Faced i ”Makeup Slam”  har som utgångspunkt att ”vi är i en förän-
derlig tid där alla måste ta fram sin inre superhjälte för att orka kämpa, men du är starkare än du tror” och jag vill därmed 
förmedla känslan om att vi alla har vår inre superhjälte att plocka fram när vi behöver. 

Jag heter Sophia Eliases har gesällbrev i makeup och driver Stylistshopen.se samt två salonger i Västerås. Jag har aldrig tävlat 
i makeup förut men tyckte det var på tiden att prova!

 

Mia Johansson / @miajohansson
Motivering/förklaring: Min tolkning av temat ”Two Faced” är inspirerad av Syndafallet, en mytologisk händelse där Eva blev 
övertalad av den listiga ormen att smaka på frukten från Kunskapens träd. Gud hade tidigare förbjudit Adam och Eva att äta 
frukten från just det trädet, men ormen lyckades övertala Eva, som i sin tur bjöd Adam att smaka av den. Adam skyllde på 
Eva, och Eva skyllde på ormen. Där får jag min inspiration av berättelsen och tolkar temat ”Two Faced” som att Eva blev en 
förklädd orm, när hon blev förledd av ormen att äta av frukten och således lurade Adam att också äta av den.

Presentation: Jag som har gjort den här bidraget är professionell makeup artist och hårstylist. Mia Johansson heter jag, är 24 
år och har tävlat två gånger tidigare i makeup, både i Svenska och Nordiska Mästerskapen, något jag tycker är jättekul - att få 
tävla i något så kreativt! Som många andra gillar jag att uttrycka mig genom konstformen som makeup faktiskt är, och det är 
extra kul att få dela med sig av det och ge uttryck åt sin fantasi och kreativitet.

 

Fatime Gashi  /   @makeupartist_fatime 
Förklaring till makeupen -  Two-faced makeup-look med fjädrar i svart och vitt.  De vita fjädrarna symboliserar 'ärlighet'. 
Medan de svarta fjädrarna symboliserar 'falskhet'. 
Jag valde denna typ av sminkning för att kunna visa min kreativa sida av mig att arbeta mer detaljerad med liquid eyeliners, 
då eyeliners är det mest svåra produkten att använda eftersom det krävs bra teknik och erfarenhet. Jag valde att utmana mig 
själv och vara mer kreativ utöver min utbildning för att få veta mer om hur stor kunskap jag har i nuläget för att i framtiden 
kunna utveckla mig alltid till det bättre. 

Om mig - Fatime Gashi heter jag och är 29 år gammal. När jag var 8 år gammal blev jag inspererad av Jennifer Lopez 
makeup-look i videon 'Ready for tonight' och testade att sminka mig på det sättet då jag fick till det precis så som jag hade 
tänkt mig att sminka. Det var då jag insåg att jag är född till att bli makeup-artist. Jag är uppväxt i en liten stad som heter 
Hallstahammar då det var omöjligt för mig att bli utbildad makeupartist och att pendla till storstäder var också omöjligt.
 Jag var på väg att ge upp, men plötsligt en dag så tänkte jag, Nu måste det bli gjort!. Jag googlade på makeup utbildningar 
och såg att de hade börjat utbilda på distans då ' fick jag det gjort äntligen' Mitt dröm mål är att bli en av sveriges bästa 
makeupartister. 

Utbildning/skola : Leep ( distans) Makeupartist"Beauty"

https://nouw.com/masterclassbyfatime
Facebook: timegashi

Aktuellt / #MakeUpSlam2020Aktuellt / #MakeUpSlam2020

Tack för att ni sponsrar #MakeUpSlam2020 

Mii - Goodiebag med Mii’s bästsäljande produkter för lyster och perfekta bryn!

Amelie Soie - Beauty Towel - Avlägsnar din make up i ett enkelt steg. Är mild mot din hud och rengör utan 

onödiga tillsatser och make up removers. Det enda som behövs är vatten.

Mini Towel - Ett tvillingpar till vår mjuka, härliga Amelie Soie Beauty Towel. Dessa följer med dig till gymmet, 

på resan och on the go.

Make Up Brushes samt Cleaner - för att enkelt rengöra de 7 borstarna tillverkade av kristallfiber. Necessären de 

ligger i har även plats för din make up!

Timma – det kompletta digitala salongssystemet för den moderna salongen.

En målsättning för Timma är att främja den lokala verksamheten. Vi vill engagera alla till att bevara ett klassiskt 

hantverksyrke och främja den lokala hud- och skönhetssalongen.

Timma sponsrar med presentkorgar till ett värde av 1500:-!

Work & Clothes - mer än bara arbetskläder!

Work & Clothes sponsrar med presentkort som berättigar till valfri produkt ur deras kollektion!

Forts. föreg. sida
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NU I EGEN REGI 
Fri juridisk rådgivning 
 
SHR:s juridiska rådgivare och medlemsrådgivare Hanna Vikström 
arbetar från och med den 1 juli 2019 i egen regi, Advokat Vikström 
AB. Hanna är inriktad på affärsjuridik i allmänhet, och specialise-
rad inom tvistelösning och processer.

Kontaktuppgifter: 

hanna@advokatvikstrom.se 
tel. 011-17 01 70
sms 0733-010 221
www.advokatvikstrom.se

 
Medlemsrådgivningen innefattar kortare rådgivning per telefon eller 
mail, max ca 15 – 20 minuter per ärende, och avser allmän rådgivning 
i juridiska frågor, men inte specifika bedömningar i enskilda fall (då 
får medlemmen bekosta rådgivningen själv).  

Gratisrådgivningen får inte heller missbrukas/utnyttjas i osedvanlig 
utsträckning av en enskild medlem. 

Aktuellt

Viktig information 
om medlemsavgifter

A
v försäkringstekniska skäl måste 
vi veta vilka som vill kvarstå 
som medlemmar senast 25 
november 2020 och detta blir 
då sista betalningsdag för med-
lemsavgiften för 2021. De med-
lemmar som väljer att inte betala 

medlemsavgiften senast 25 november 2020 kom-
mer att plockas bort som medlemmar och har 
inte rätt att teckna försäkringar genom oss. Det 
finns alltid möjlighet att välja autogiro, kontakta 
då kansliet redan nu på kansli@shr.nu.

Medlemmars önskemål har varit att redan i 
början av året kunna få sitt klistermärke ”säker 
hudterapeut” och detta är anledningen till den 
tidigarelagda faktureringen av medlemsavgiften 
och ändring av försäkringsåret.

Styrelsen i SHR

På grund av att vi har ändrat försäkringsåret efter medlemmarnas önskemål till att gälla 
från 1 januari 2021 så kommer vi behöva fakturera medlemsavgiften ca 2 veckor tidigare 

än förra året.

VIKTIG INFORMATION 
INFÖR FÖRNYELSEN AV 

DIN MEDLEMSFÖRSÄKRING 

Säker Hudterapeut 2021 
vid årsskiftet byter medlemsförsäkringen 
huvudförfallodag 

Tidigare har medlemsförsäkringen alltid startat 
1 april och slutat 31 mars men från och med års-
skiftet gäller försäkringsperioden från och med 
1 januari till och med 31 december. Därför kom-
mer äntligen klistermärket Säker Hudterapeut att 
överensstämma med försäkringssåret! 

Så snart du betalat din behandlingsskadeförsäk-
ring för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 
får du det nya klistermärket och intyget. 

Aktuellt

För dig som har 
SHRs företagsförsäkring
I SHRs företagsförsäkring ingår ett moment 
för all din egendom (maskiner, inventarier och 
varor). Försäkringsbeloppet avseende egendoms-
försäkringen är 1 miljon kronor. Det här försäk-
ringsbeloppet ska täcka allt som företaget äger 
och leasar d.v.s. varor, maskiner och inventarier. 
Uppskattar du att värdet för all din egendom 
uppgår till mer än 1 miljon kronor vid en total-
skada (exempelvis vid en brand) bör du utöka din 
försäkring, i annat fall är du underförsäkrad. 

Har din maskin ett tillräckligt 
försäkringsskydd?
Inför förnyelsen av medlemsförsäkringen är det 
även viktigt att se över momentet maskinförsäk-
ring som har ett försäkringsbelopp om 50 000 
kronor. Maskinförsäkringen gäller för inifrån 
kommande skada, d.v.s. om din maskin plötsligt 
slutar att fungera till följd av en ersättningsbar 
maskinskada.  

Äger eller leasar du en maskin med ett nyan-
skaffningsvärde över 50 000 kronor behöver du 
utöka din maskinförsäkring för just den enskilda 
maskinen, annars är den inte tillräckligt försäk-
rad. Har du fler maskiner med ett enskilt värde 
på över 50 000 kronor ska maskinförsäkring 
utökas på alla. 

 

EXEMPEL
Alexandras Skönhetsvård har ett samman-
lagt värde på 1,5 miljoner kronor efter att hon 
sammanställt sina maskiner, varor och lager. 
Försäkringen gäller däremot för ett totalt värde 
om 1 miljon kronor. Alexandra behöver därför 
kontakta Arctic för att utöka sitt egendoms-
värde med 500 000 kronor. Tilläggspremien för 
Alexandra rör sig om ca 400 kronor per år. 
I annat fall är Alexandras verksamhet under-
försäkrad.

EXEMPEL
Alexandras Skönhetsvård äger en maskin som 
har ett nyanskaffningsvärde på 80 000 kronor.
Genom företagsförsäkringen är maskinen 
försäkrad för maskinskador till ett värde om 
50 000 kronor. Värdet behöver således utökas 
med 30 000 kronor för att Alexandra ska kunna 
få en ny likvärdig maskin vid en totalskada. 
Alexandra bör därför kontakta Arctic.

Har du några frågor är du välkommen 
att kontakta företagsgruppen på Arctic, 

telefon 08-746 05 60 eller 
via e-post foretag@arctic.se. 
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Aktuellt

Look Good Feel Better är en organisation som 
erbjuder kurser i hudvård och makeup för kvinnor 
som går i behandling för cancer och finns idag på 
totalt 13 sjukhus runtom i Sverige. (Läs gärna mer 
på lookgoodfeelbetter.se).

Bakom projektet står branschföreningen för kos-
metik, KOHF och olika kosmetikföretag. Look 
Good Feel Better är en internationell organisation 
som har sitt ursprung i USA och som hjälper kvin-
nor med utseenderelaterade problem som kan upp-

stå i samband med behandling av cancer. Förutom 
detta är det en stund av välbefinnande och utbyte 
av erfarenheter med andra kursdeltagare.

På kurserna finns alltid två till tre volontärer på 
plats för att vägleda, ge råd och tips inom hudvård, 
makeup och sjalknytning. Vi söker ständigt efter 
nya sponsorer och volontärer. 

Kontakta gärna Anneli Håkansson för mer  
information: anneli.hakansson@ktf.se

Läs gärna mer på www.lookgoodfeelbetter.se 

Ett stort varmt tack till SHR 
som väljer att stötta Look Good Feel Better

SHR SPONSRAR
SHR är sponsor för  

Look Good Feel Better.

Följande företag är nu  

Salong/SPA medlemmar
Alingsås   No 19

Ekerö - Skå  Salong L

Gislaved   RelaX Dagspa

Göteborg   Estetiskt Hudläkarcentrum

Göteborg   Göteborg Laser & Estetik AB

Göteborg   Skönhetsfabriken

Göteborg   Upper House Spa

Halmstad   Spa Halmstad

Haninge   Body Shine

Hovås   Ça Va

Jönköping  Evolution Laser Clinic

Jönköping  Skönajag

Karlstad   Karlstad Hudklinik

Kristianstad MedShape

Kristianstad  Ren Hud

Nacka Strand  Njuta Spa

Piteå   Cau+Co AB 

Sandviken Skönhetshörnan Sandviken

Stockholm  Allavie Clinic

Stockholm, Borås  Bangerhead

Stockholm  Eriksbergskliniken

Stockholm etc  Lyko

Stockholm  ShapeBy

Söderköping  Mimmis Hus Hår & Skönhet

Sölvesborg  Bellezza Parfymeri & Skönhetssalong

Täby   Studio Ava

Vallentuna  Täby Vallentuna Hudvårdssalong

Västerås   Harmoniq

Östersund  SPA kliniken i Östersund AB

Salong/SPA-
medlemskap 

Det är få som vet att vi har ett medlemskap för 
salonger och spa. Medlemskapet är till för de 
som själva inte är hudterapeuter men som driver 
ett företag med anställda hudterapeuter. Det kan 
röra sig om spa, parfymeri, apotek etc.

Företaget kan genom detta medlemskap visa 
att man är ett seriöst företag med auktoriserade 
hudterapeuter. Det ger en kvalitetssäkring gent-
emot konsumenten. Man arbetar under SHR:s 
namn och varumärke och får använda SHR:s 
logga i marknadsföring. Företaget får också till-
gång till de tjänster som erbjuds medlemmarna.

Det krav som finns för medlemskapet är att alla 
anställda hudterapeuter är personliga medlem-
mar i SHR.

Den som är intresserad av detta 
medlemskap kan kontakta kansliet på 
kansli@shr.nu.

Aktuellt / Gesäll och Mästarbrev

SHR är nu ansvarig för 

Gesäll och Mästarbrev i 
Makeupartistyrket och 

Nagelterapeutyrket

Ä
r du Makeupartist eller Nagelterapeut 
är detta ett ypperligt tillfälle att få ett 
yrkeskompetensbevis. Provtillfällen 
kommer att erbjudas från och med 
våren 2020 och vi återkommer med 

information och datum. Är du Makeupartist 
eller Nagelterapeut kan du redan nu maila in ditt 
intresse på shr@shr.nu

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsga-
ranti. Som kund eller anställande företag kan du 
vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev 
är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat 
genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalité och aktualitet på 
Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd 
med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev 

finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige 
utfärdas drygt 1000 Gesällbrev per år. Idag kan 
man ta sitt Gesällbrev i omkring 70 olika yrken.
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskick-
lighet inom ett hantverksyrke och garanterar, för-
utom stort yrkeskunnande och erfarenhet, även 
pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas 
av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som 
uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning 
om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 
och SFS 1995: 1256).

Gesäll- och Mästarbreven utfärdas av Sveriges 
Hantverksråd. Läs mer på: 
https://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/

Efter beslut av Sveriges Hantverkråd är SHR nu ansvarig för Gesäll- och Mästarbrev för 
Makeupartister och Nagelterapeuter. SHR vill med detta stärka yrkesrollerna och öka 
kompetensen och kvalitetsnivån i skönhetsbranschen. SHR vill också verka för etik och 

konsumentsäkerhet i branschen.
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Aktuellt

SHR har nu två system med uppgifter om dig som du som medlem behöver hålla koll på och 
uppdatera. Detta för att nya kunder och vi på SHR ska kunna få tag på dig. 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot dig som medlem. Behandlingen av per-
sonuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.  Dina personuppgifter lagras säkert och som medlem har 

du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade.

Vill du synas för kunder 
på vår hemsida 
– www.shr.nu – 

På SHR:s hemsida marknadsför vi medlemmar med 
eget företag/salong. Av den anledningen betalar dessa 
lite mer i medlemsavgift än anställda medlemmar, detta 
system har vi haft i många år nu. 

Om du vill att korrekta uppgifter ska synas i ”salongs-
sök” för kunder som söker en Auktoriserad Hudte-
rapeut så ska du gå in på den interna hemsidan och 
ändra dina uppgifter när du byter adress etc. Det går att 
ha upp till 5 salonger på varje medlem i salongssöket.

GÖR SÅ HÄR!

1   Logga in på den interna hemsidan med dina 
personliga inloggningsuppgifter. Användarnamn och 
lösenord.

2   Klicka på ”Min Sida” i menyn till höger.

3  Ändra dina uppgifter; e-post, adress etc . Lägg in din 
hemsideadress så blir den klickbar i   salongssök.

4  Har du glömt dina personliga inloggningsuppgifter 
kontakta kansliet på kansli@shr.nu

VIKTIG INFORMATION 
om dina kontaktuppgifter

Vi behöver nå dig 
via MY Club!

SHR har infört ”Mina Sidor” i vårt medlemsregister 
My Club. Där ska alla medlemmar själva kunna gå in 
och anmäla sig till kurser, se sina fakturor och om de 
är betalda, hitta inbjudningar, ändra sina uppgifter 
mm. Ni kommer alltså nu själva ansvara för att rätt 
e-postadress, adress, medlemskategori m.m. till er finns 
i registret så att inbjudningar, medlemsvaror, anmäl-
ningar och rätt medlemsavgift etc kommer fram till er. 
Det är också viktigt att vi på SHR har korrekta uppgif-
ter till dig så att vi kan hänvisa kunder rätt.

GÖR SÅ HÄR!

Så här skapar du konto på ”mina sidor” i My Club.

1   Gå in på www.myclub.se 

2   Klicka på ”Medlemsregister” i den övre svarta 
menylisten.

3   Klicka på ”Skapa konto”, som står under den stora 
grå rutan (se bild nedan). 
Du ska INTE klicka på Logga in i detta steg.

4  Ange den e-postadress som du tidigare har angivit 
till SHR.

VI
PÅMINNER  OM

www.powerlite.com  
POWERLITE AB

Vår serie SerumMasq+ erbjuder dig en vardagsritual för  
hur man känner sig för stunden. Det var vår SerumMasq+  
After Sun som vann Swedish Beauty Awards 2018 i  
kategorin ”Ansiktsvård under 200 kronor”.

Försäljningsmasker:

MASQpowerlite
serummasq

MASQ+ sheet masks har snabbt blivit en succé och fått  
flera nomineringar i tävlingar och även vunnit Swedish Beauty 
Awards. MASQ+ är en serie återfuktande  serummasker  
som du enkelt placerar över  ansiktet. Sen är det bara att  
luta sig tillbaka och njuta!

MASQ+ Intensive används på salong efter behandling med  
t ex IPL, microneedling, kemisk peeling etc. Lugnar och  
återfuktar huden samt efterlämnar en fin lyster. Maskerna  
är fulladdade med aktiva ingredienser, bl.a. trollhassel,  
niacinamide, hyaluronsyra, collagen och aloe vera. Finns  
för både ansikte samt hals och dekolletage.

Kontakta oss på 031-7066550  
alt. info@powerlite.com för mer info.

F O R M U L A T E D  A N D  D E V E L O P E D  I N  S W E D E N

www.powerlite.com
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Aktuellt / Enkät Covid-19Aktuellt / Enkät Covid-19

FÖRSIKTIG OPTIMISM 
inom en hårt drabbad bransch 

E
nkäten skickades ut under september 
2020 och 423 personer svarade. 

Av de anställda hudterapeuterna som 
svarat så uppger nästan 60 % att deras 
anställning har påverkats till följd av 

Covid-19. En tredjedel av de timanställda har
fått färre antal timmar och drygt en tredjedel

har permitterats, dessutom har 8,5 % blivit upp-
sagda. Nästan hälften uppger att deras privateko-
nomi har påverkats på grund av detta. 

Av de egna företagarna som svarat uppger 87 % 
att deras verksamhet har påverkats av Covid-19, 
i våras var siffran 97 %. 

Sedan vår senaste enkätundersökning till våra medlemmar med anledning av Covid-19 
så har det nu gått snart ett halvår. I september skickade vi ut en andra medlemsun-
dersökning på samma tema och nu ser bilden ut att ljusna något. Även om de flesta 
påverkats negativt så har branschen börjat återhämta sig och pekar försiktigt åt rätt håll. 

Drygt 80 % anser att de minskade intäkterna 
beror på avbokade kunder, 55 % får mindre 
intäkter på grund av färre nya bokningar, nästan 
15 % har fått mindre intäkter pga. egen eller per-
sonals sjukfrånvaro.
Över 80 % har fått en minskad omsättning jäm-
fört med samma tid förra året. Cirka 30 % har 

fått ett omsättningstapp med 46–100 %, nästan 
hälften har minskat med 16–45 % medan nästan 
en fjärdedel har minskat med mindre än 15 %. 
Bara knappt 5 % anger att omsättningen sjunkit 
med över 75 %, i våras var den siffran 30 %. 

Försäljningen av produkter har minskat för 70 % 
av de svarande. Den har minskat med över 30 % 
för hälften av de tillfrågade, detta trots att 60 % 
anger att de har skickat produkter till kunderna 

för att öka försäljningen, endast 14 % har egen 
webshop men nästan 18 % har erbjudit andra lös-
ningar så som hemleverans. 
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Nya bokningar har enligt de flesta minskat med 
15–30 %. Men en fjärdedel av de tillfrågade anger 
att den minskat med så mycket som 45–50%.
De metoder som anges ha använts av de flesta för 
att öka intäkter är rabatterade priser och ökad 
marknadsföring men en fjärdedel anger att de 
inte har behövt göra några åtgärder alls.

Av de som använt stödpaket som regeringen 
infört så har 80 % utnyttjat korttidspermittering. 
Andra åtgärder som också använts är hyresreduk-
tion och nedskrivning av omsättning, företagslån 
hos Almia, finansiellt stöd från Riksbanken och 
smittbärarpeng.

Effekter
27 % anger att de inte kunnat ta ut någon lön och 
40 % anger att man kan ta ut lön på grund av 
reserver i företaget. 

Hur lång tid som företagarna tror att det kommer 
ta att återhämta ekonomin efter detta varierar, ca 
20 % tror på ett år eller mer medan 20 % säger att 
det redan är som vanligt. Över 40 % tror på mel-
lan 2–11 månader. Pandemin har också fått andra 
effekter än rent ekonomiska. 73 % har förbätt-
rat sina hygienrutiner och drygt 60 % anger att 
kunderna också har ökat intresse för salongens 
hygien.

Framöver kommer nästan hälften av salongerna 
fortsätta som tidigare och knappa 30 % kommer 
utveckla verksamheten mer. Ca 15% kommer 

avveckla eller minska på sin verksamhet. Nästan 
10 % svarar annat varav de flesta säger att det är 
svårt att veta något om framtiden just nu. 

Hur man ser på framtiden på en skala mellan 
1–10 där 10 är mycket positivt och 1 är mycket 
negativt landade snittet på mellan 6–7 vilket 
betyder att trots allt detta så ser medlemmarna 
mestadels positivt på framtiden. 

För branschen tror 58 % att det kommer att 
komma en ökad efterfrågan eftersom människor 
vill bli omhändertagna fram över. Drygt 60 % 
tror att skönhetsbranschen kommer att ligga kvar 
på en samma nivå eller öka. Över 40 % tror dock 
att det kommer ta minst ett år för branschen att 
återhämta sig.  

Aktuellt / Enkät Covid-19Aktuellt / Enkät Covid-19

Forts. föreg. sida
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Aktuellt / Åtgärder Corona

Åtgärder tagna av SHR 
med anledning av Corona 

ÅTGÄRDER FÖR MEDLEMMAR
• uppvaktat regeringens Coronasamordnare för 
ett belysa våra medlemmars situation

• skickat två skrivelser till regeringen om våra 
medlemmars situation

• skickat ut och sammanställt två enkäter till 
våra medlemmar för att ta reda på hur krisen 
drabbat dem. Sammanställningarna har skick-
ats till regeringskansliet och till pressen och har 
publicerats i Hudterapeuten.

• tagit fram riktlinjer för hur man kan arbeta 
säkert utifrån myndigheters riktlinjer 

• tagit fram brevmall för att kunna ansöka 
om hyressänkning

• regelbunden information via Facebook 
och e-post om myndighetsbeslut

• marknadsföring via våra sociala medier ut 
mot konsumenter om att besöka och stötta sin 
auktoriserade hudterapeuter, denna har även 
kunnat delas av medlemmarna 

• information med förtydligande från 
SHR:s advokat

• medverkat i intervjuer i press som sedan även 
delats i våra kanaler 

• lagt upp sida på SHR:s hemsida med informa-
tion från alla myndigheter och andra aktörer

• lyft hudterapeuternas situation via våra sociala 
medier då våra medlemmar medverkat i press 

• extra e-nyhetsbrev med uppdaterad information 
om Covid-19

• arrangerat årsmötet digitalt

• fört dialog med andra förbund så som 
Hantverkarnas Riksorganisation, 
Frisörföretagarna och Yrkesmassörerna 
för att hitta gemensamma lösningar. 

• deltagit vid möten med bland annat 
CIDESCO för att kunna få information om 
mer hjälp till medlemmar

• extra telefonrådgivning till medlemmar

• underlättat gesällbrevsintygsansökan

• tagit fram nya förmånsgivare med produkter 
nödvändiga för god hygien

• anordnat SPA - The Skincare Professionals 
Awards, digitalt

• ställt in SM i makeup pga av säkerhet för 
tävlande och anordnat digital makeup-tävling 
#MakeUpSlam

• skrivelse till servicemedlemmar med upp-
maning om extra hjälp till våra medlemmar, 
ex fri frakt osv.

• tagit ansvar för SHR:s ekonomi genom att 
bl.a. korttidspermittera kansliet och ge ut 
Hudterapeuten digital, minskade arvoden 
och kostnader för event, ökat intäkter på 
nyhetsbrev m.m.

• regelbundna möten med medlemsskolor 
angående undervisning och närvaro

• arrangerat digital SHR-information för 
studerande på medlemsskolor

• information till studerande om SHR:s 
närvarokrav under krisen

• ställt in Hud & Kosmetik pga av säkerhet.

Samtliga åtgärder som gjorts internt 
redovisas på årsmötet 2021.

Sedan vår senaste enkätundersökning till våra medlemmar med anledning av Covid-19 
så har det nu gått snart ett halvår. I september skickade vi ut en andra medlemsun-
dersökning på samma tema och nu ser bilden ut att ljusna något. Även om de flesta 
påverkats negativt så har branschen börjat återhämta sig och pekar försiktigt åt rätt håll. 



november 2020 hudterapeuten  |  35  34  |  hudterapeuten november 2020

AKTUELLT / CIDESCO Awards

CIDESCO International 
lanserar nu

Denna nya utmärkelse har tagits fram av CIDESCO med 

syftet att höja standarden i skönhetsbranschen och för att 

få ett globalt erkänt system för rengöring och sterilisering. 

Syftet är också att förbättra personliga och allmänna 

hygienrutiner för kunders och hudterapeuters säkerhet.

 
SANITATION AND STERILISATION AWARDS består av en online-examen med 25 flervals-
frågor där godkänt resultat är 70 % rätta svar. Frågorna utgår från en digital arbetsbok som 
man erhåller vid anmälan. Utbildningen motsvarar åtta timmars undervisning och en för-
utsättning för att klara examen är att man har en första-hjälpen-utbildning. Just nu är allt 

material på engelska och allt ligger på en digital plattform. 
Utbildningen och examen är kostnadsfri.

LÄROPLANEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN
• personlig hygien 

• allmän hygien 
• sterilisering och rengöring 
• antiseptik och desinfektion 

• Covid-19 
• virus, svamp and bakterier

För att genomgå denna utbildning kan ni anmäla er på kansliet: kansli@shr.nu 
När man anmält sig erhåller man en kod som man kan logga in på hemsidan med 

och göra utbildningen.

Kika också gärna på: https://health.cidescomcq.com/

Hur du lägger till fler sökbara hudterapeuter till din salong
Många av våra medlemmar har anställda vid sin salong och dessa har varit lite svåra att hitta för all-

mänheten men här visar vi en lösning för hur de går att göra sökbara på shr.nu.
Ständigt går vi ut i sociala medier för att påminna om att söka efter en auktoriserad hudterapeut 

via vår hemsida så se till att du och dina anställda syns!

LYFT FRAM DINA ANSTÄLLDA  
PÅ SHR.NU

Aktuellt

1. Logga in Mina sidor på shr.nu

2. Klicka in dig på Medlemssidor och sedan Min sida. 3. Scrolla ner på sidan och fyll i alla anställdas 
för- & efternamn i rutan Förnamn.  
Lämna rutan Efternamn tom.

4. Vid sökning av stad, namnet på en specifik hudtera-
peut eller salongsnamnet så kommer nu alla anställda 
under fältet Hudterapeut.

Är du anställd och också vill vara 
sökbar och synas på shr.nu? 
Be din chef att ansöka om att bli 
medlemssalong/spa, all informa-
tion hittas på shr.nu

1

2 3

4
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Aktuellt / Möte med HYN.

MÖTE MED

HYN.
HYN. Hudterapeuternas yrkesnämnd är ett 
samarbete mellan Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation och de aktörer i Sverige som 
har intresse i hudterapeutyrket.

Syftet med HYN. är att bidra till utvecklingen 
av branschen och att öka samarbete med myndig-
heter och andra branschaktörer.

Med på mötet var Myndigheten för 
Yrkeshögskolan, KoHF, Handelsanställdas 
Förbund, Hantverkarnas Riksorganisation, 
SIS och våra medlemsskolor.

De som inte kunde närvara denna gång var: 
SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och 
venereologi / Intresseföreningen för Estetisk 
Dermatologi, Arbetsförmedlingen 
och Konsumentverket.

Vi diskuterade hur situationen ser ut för bran-
schen som effekt av Covid -19 och vilka åtgärder 
SHR tagit.

Handels meddelade att avtalsrörelsen nu är i 
gång och ett nytt skönhetsvårdsavtal ska vara 
klart under november. Handels har fått väldigt 
lite inkommande ärenden från vår bransch vilket 
tyder på att det trots allt gått ganska bra för 
vår bransch.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har fått 
indikationer på att utbildningsanordnare har 
haft svårare att ordna LIA plaster till studerande. 
Men våra utbildningar upplever inte detta.

SHR berättade om den Europeiska standarden 
för hudvårdstjänster som blev klar förra året. På 
Hallå Konsument finns råd till slutkonsument om 
vad man ska titta efter när man väljer skönhets-
vård. Hänvisning finns också till den europeiska 
standarden.

SHR informerade också om att vi också ofta är 
med på kommuners informationsträffar för före-
tagare för hygienisk verksamhet.

Vi diskuterade vidare hur man kan öka samar-
betet med sjukvården och vi tittade på de nya 
bestämmelserna angående farligt avfall.

Nu försöker vi i SHR att återgå till mer normala rutiner efter att i princip allt stått stilla. 
En del av detta var att återuppta våra möten med HYN.

Nästa möte kommer att hållas under våren 2021.

NORDISKA 
SAMARBETET

N
orge har som sagt en ny fören-
ing som är CIDESCO sektion, 
NORGES HUDPLEIE OG SPA 
FORENING. Ordförande är 
Adrienne Huges. Man kan kontak-
ta dem på post@hudpleieogspa.no

På mötet diskuterade vi hur de olika länderna har 
påverkats av Covid -19. Bara i Sverige och Norge 
har det inte varit nån total nedstängning.
Vi gick igenom kommande mässor och event i de 
nordiska länderna och vilka utbildningar som nu 
finns och är godkända av de olika förbunden.

Vi har en gemensam logga som kan användas 
för marknadsföring av samarbetet. Medlemmar i 

SHR har fått denna som klistermärke att sätta på 
salongen.

I Sverige är ny lagstiftning på väg angående injek-
tioner och i Finland har man fått en ny strålsä-
kerhetslag som innefattar IPL och Laser.

Vi diskuterade också de nya förslagen från 
CIDESCO om ett licenssystem för sektionerna.
Vi kommer nu att titta på en gemensam semina-
riedag för hudterapeuter i de nordiska länderna 
där representanter från alla länder kan föreläsa 
om situationen i sitt land. Vi kommer också 
titta på att ta fram ett informationsblad om 
samarbetet.

I oktober hade vi möte med de nordiska länderna igen. Det var ett tag sedan sist dels 
på grund av bildande av ny förening i Norge och på grund av Covid. Vi kommer nu ta 
nya tag och den nya digitala era vi nu lever i gör det möjligt för oss att ha möten oftare.

SKY ja CIDESCO sydämessämme
Valitse koulutettu kauneudenhoitoalan ammattilainen

Suomen CIDESCO ry

POHJOISMAIDEN
YHDISTYNEET KOSMETOLOGIT

 

NORGES HUDPLEIE OG SPA FORBUND

Mål för vårt samarbete hittar du här:

Don’t forget to use hashtag #nordicskintherapists in social media
The aim for our cooperation is decided as following:

1   Get a higher recognition about our profession in the Nordic Countries

2   Exchange of  experiences

3   Together meet challenges and be a united nordic power-broker

AKTUELLT / Nordiska samarbetet



Aktuellt / Information  utbildningarAktuellt / Kurser

38  |  hudterapeuten november 2020

SKIN CONCEPT
Utbildningslokaler i Göteborg, Helsingborg, Stockholm

skinconcept.se,  08-545 787 40, utbildning@skinconcept.se

DERMALOGIA
BRAND DNA – workshop live

Detta är din introduktionsdag till Dermalogicas värld av 
produkter, behandlingar och koncept. 

Kursen äger rum på plats hos oss med max 6 kursdeltagare per 
tillfälle. Du kommer att lära dig allt om varumärket och också få 

chans att uppleva produkterna som passar just dig och din hud. 

Produktfördjupning sker sedan online via vårt videobibliotek. 

För vårens kursdatum och för att se hela vårt kursutbud, 
besök skinconcept.se.

JANE IREDALE
GRUNDUTBILDNING

Dessa två dagar ger dig en bra start att börja arbeta med, och 
bli återförsäljare av, jane iredales hudvårdande mineralmakeup. 
PRODUCTS-kursen har blivit helt digital och du kan ta del av 

produktkännedom när det passar dig. PRACTICE-kursen äger 
rum på plats i våra kurslokaler med max 6 deltagare.

För vårens kursdatum och för att se hela vårt kursutbud, 
besök skinconcept.se.

COMBINAL
CERTIFIERING

Den här certifieringskursen inleds med grundläggande pro-

duktgenomgång av Combinals försäljnings- och professionella 
sortiment. Den följs av en demonstration av Combinals 

behandlingar: Eyelash/Brow Lifting, frans- och brynfärgning 
samt Keralash. Eftermiddagen är praktisk där du både får 
och utför behandling. Kursen inkluderar diplom, lunch och 

behandlingsprodukter. 

Kursavgift: 2490 kr. exklusive moms. 
Av kursavgiften är 500 kr. exklusive moms en anmälningsavgift 

och återbetalas ej vid avbokning

För vårens kursdatum och för att se hela vårt kursutbud, 
besök skinconcept.se.

 

KURSER
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WEBBINARIUM FÖR 
B-PEEL 

Under december 2020 och januari 2021. 

Datum på förfrågan. 
Kostnad 495:-

Anmälan och mer info:
info@alexcosmetic.se

 

INFORMATION OM 

CERTIFIKAT 
I NÅLEPILATION OCH IPL/LASER
Hårborttagningsgruppen och IPL/lasergruppen har slagits ihop till den nya 

arbetsgruppen för permanent hårborttagning. Följande personer ingår 
i gruppen: Lisbeth Alnesjö, Marie Petersson 

och Christina Olsson Jerrlinger.

 
Alla uppdateringar i höst är inställda och kommer att genomföras under 2021. 

Kallelse kommer att gå ut till alla berörda i slutet av 2020.

Gemensamma föreläsningar kommer att hållas för båda certifikaten. 
Föreläsare är Jens Bergström och det kommer att handla om hygien som 

ju är viktigare än någonsin just nu.

FÖLJANDE DATUM FÖR UPPDATERING ÄR INPLANERADE:

23 april Uppdatering  Certifikat nålepilation och IPL/laser 

22 oktober Uppdatering nålepilation och IPL/laser

19 november Uppdatering nålepilation

CERTIFIKAT NÅLEPILATION
Vill du gå kurs för att ta certifikat i nålepilation 

så är det 

20 november prov våren 2022
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Aktuellt / SHR uniformen

E
n enhetlig klädkod stärker den 
interna kulturen och kommu-
nicerar de värderingar organi-
sationen står för. På uppdrag av 
SHR genomfördes för tredje året 
i rad Novus kännedomsmätning. 
Resultatet visar att 70 % av svensk-

arna anser att det är viktigt med auktoriserade 
hudvårdare som är anslutna till branschorga-
nisationen. En enhetlig klädkod är ett mycket 
effektivt sätt att signalera auktorisation och 
branschtillhörighet, vilket är en av grunderna till 
att projektet med en officiell SHR uniform sjösat-
tes. 2016 utsåg SHR en arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utarbeta en officiell uniform som ska 
vara exklusiv för SHRs medlemmar och inte till-
gänglig för övriga i branschen.

Uniformen är tvådelad med överdel och byxa 
i samma tyg och samma färg. Snittet är något 
insvängt för att vara smickrande och passa olika 
typer av kroppsformer, storlekar och proportio-
ner. Vi vet att de flesta föredrar en modell som 
inte är för kort och därför har vi valt en ”lagom” 
längd som täcker en del av stussen.

Detaljer som halsringning, ärmlängd, blixtlås, 
ficka, längd och färg är valda med omsorg, där vi 
både tagit hänsyn till medlemmarnas önskemål 
och vad som är designtekniskt möjligt.
Halsringningen på överdelen är i ett snitt som är 
klädsamt på de flesta halslängder, byststorlekar 
och kroppsformer. 

Många medlemmar föredrar trekvartsärm som är 
både kvinnlig, elegant och smickrande för armar-

Visste du att 

ARBETSUNIFORMEN 
kan göra dig mer 

KREATIV OCH FOKUSERAD 
på jobbet?

Att bära arbetsuniform frigör både tid och energi som kan leda till ökad kreativitet! Många känner 

säkert igen ångesten när man ska få ihop dagens garderob med tidsplanen. Arbetsuniformen 

minskar urvalet och ökar friheten att vara mer kreativ och fokusera på jobbet som ligger 

framför en. Den är också en viktig värdebärare som representerar professionalitet och 

trovärdighet till kunder och leverantörer. 

Text Annica Joensuu   Foto: Smile for the Camera

Aktuellt / SHR uniformen

na. Vi har lagt till ett sprund vid ärmslutet för att 
ärmen lätt ska kunna vikas upp för de som vill ha 
en lite kortare variant. 

Av erfarenhet vet vi att de flesta i vår profession 
skyr plagg som ska dras över huvudet, och sam-
tidigt vill många undvika dragkedjor. Därför har 
vi valt en dold dragkedja som är öppningsbar 
hela vägen. Dragkedjan är av märket YKK, en av 
de främsta på marknaden, och är en innovation 
som bara funnits i ett par år. Tidigare generatio-
ners dolda dragkedjor var inte delbara och kunde 
alltså inte öppnas upp helt. En liten kuriosa i 
sammanhanget är att dragkedjan är speciellt 
framtagen av YKK på uppdrag av svenska flyg-
värdinnor! 

Vi har valt att ha en utanpåliggande ficka på 
höger sida. Fickans främsta funktion är att fästa 
SHR:s id-bricka i, men givetvis också att få plats 
med det allra nödvändigaste.

På vänster sida har vi lagt till ett lagom högt 
sprund som ger rörelsefrihet och får plagget att 
falla snyggt och inte vecka sig när man sitter 
ner och jobbar. Dessutom finns ett litet sprund 
där dragkedjan slutar, vilket både är en snygg 
detalj samtidigt som det bidrar ytterligare till 
funktionen. 

Byxan är en rak modell med viss antydan till 
utsvängd vid bensluten som ger den en A-formad 
siluett. Fronten är slät och midjan är något högre 
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Work & Clothes har förhandlat fram ett exklu-
sivt avtal för SHR medlemmarnas räkning. Vid 
beställning av en officiell uniform medföljer ett 
varuprov av tvättmedlet BioCool® SAFEWASH. 
BioCool erbjuder också rabatt på framtida köp 
av tvättmedlet via dem, om man uppger sin 
rabattkod SHR17. 

Innan vi satte oss ner och började skissa på för-
slag gjorde vi en grundlig omvärldsbevakning 
och studerade olika uniformer på mässor, i 
kataloger och på nätet. Vi involverade medlem-
marna och öppnade upp för deras synpunkter på 
Facebook. Vi samlade på oss värdefull informa-
tion som vi bollade med varandra och disku-
terade utifrån aspekter som modell, tyg, färg, 
funktion och miljö. Vi trattade ner och drog 
upp riktlinjer som underlag till Work & Clothes 
designteam, som i sin tur omvandlar våra idéer 
till fysiska plagg. 

Vi vet att uniformen är en stark bärare av den 
interna kulturen och kommunicerar organisa-
tionens värderingar utåt. Men vi vet också att 
uniformen kommunicerar inåt och får bäraren att 
ta till sig de värderingar som är associerade med 
organisationen. 

SHR som organisation representerar profession-
alitet, kunskap, stil och kvalitet. 

Vi hoppas och tror att vi lyckats kommunicera 
dessa värden i uniformen. Vi hoppas också att 
det är just de här värdena vi medlemmar kommer 
att kommunicera vidare till våra kunder och 
leverantörer.

SHR uniformen är framtagen och producerad av 

bakterier i 60 ºC tvistar de lärda om fortfarande. 
Mats Johansson, lärare och forskare på textilhög-
skolan i Borås, hävdar att bakterierna inte dör i 
60 ºC. Ska man ta kål på bakterier och mikroor-
ganismer måste man upp i 70 ºC eller varmare, 
något man tillämpar på t ex sjukhustvätterierna.
Dessutom är det väldigt få hemmamaskiner som 
faktiskt håller de utlovade 60 ºC, enligt testresul-
tat från Råd och Rön. Visserligen värms vattnet 
upp till 60 ºC men när det når ut till kläderna 
sjunker temperaturen ibland så lågt som till 
45 ºC.

Medan de lärda fortsätter tvista har Skellefte-
företaget BioCool tagit saken i innovativa händer 
och utvecklat BioCool® SAFEWASH, ett unikt 
tvättmedel som dödar svamp och andra mikro-
organismer redan vid 30 °C. Innovationen består 
i att det sker en syrefrisättning som dödar mik-
roorganismerna när tvättmedlet blandas med 
vatten. Dessutom är tvättmedlet 100 % biologiskt 
nedbrytbart.

BioCools innovativa tvättmedel gör det möjligt att 
både vara miljösmart och möta Socialstyrelsens 
krav på hög hygien, utan att behöva ge avkall på 
det där vackra tyget med skönt fall!

Forts. föreg. sida

Aktuellt / SHR uniformen Aktuellt / SHR uniformen

BESTÄLLER GÖR DU HÄR   >

och försedd med en bredare linning som ger 
stabilitet och en skön känsla. Två förslag ligger 
på ritbordet och först när prover är uppsydda i 
rätt tyg kommer vi bättre kunna bedöma vilket 
förslag som är det bästa alternativet, beroende 
på hur tyget beter sig.

Med stöd i färgpsykologin har vi valt en blå 
färg till uniformen. Blått representerar många 
av de värdegrunder som SHR står för såsom 
auktoritet, trygghet, tillit, sanning, stabilitet, 
förtroende, kunskap och makt. Man associerar 
färgen blått även med harmoni, fred, tro, him-
mel och intelligens. Färgen används ofta i uni-
former och har positiva associationer i de flesta 
kulturer. Dessutom är blått världens mest popu-
lära färg! Studier som kontinuerligt genomförs i 
västerländska samhällen visar gång på gång att 
blått är den färg man föredrar. Enligt en under-
sökning från 2015 har 35 % av världens största 
varumärken blått i sin logga, och på andra plats 
kommer rött med 30 %. 

Den blå nyansen vi har valt är neutral och lig-
ger mitt emellan kallt och varmt vilket gör att 
man bär upp färgen oavsett hudton och underton. 
Den går bra ihop med en rad andra färger som 
man kan välja att sätta till i form av egna loggor 
eller andra plagg.

Uniformen är sydd mer som finkonfektion än 
arbetsklädeskonfektion. Därför är tex dragkedjan 
lite nättare och även sydd nära kanterna för att 
den ska bli så osynlig som möjligt. Man får vara 
lite försiktig när man drar kedjan upp och ner så 
att den inte fastnar baktill i tyget. 

Att hitta rätt tyg är en stor utmaning! Modellen 
kräver ett tyg med fint fall och elasticitet vilket 
är en förutsättning för att uniformen ska passa så 
många som möjligt och fungera i ett rörligt och 
aktivt jobb. 

Tyget vi tänkte oss är i ett blandmaterial där 
viskos och elastan ingår. Viskos ingår i gruppen 
”Regenatfibrer”. Det är textila konstfibrer som 
framställs av naturprodukter som t ex cellulosa 
från olika trädslag och i vissa fall även bomull. 
Det är ett material som andas lika bra som bom-
ull men kan inte tvättas lika hårt eftersom fibern 
blir svagare när den är blöt. Viskosplagg bör tvät-
tas på högst 40 ºC för att tyget inte ska tappa sin 
spänst. I gengäld är klädesplagg av viskos lättare 
att få rena än bomullsplagg. Som material är vis-
kos mjukt, har ett vackert fall och håller färgen 

bra. Det kan dock skrynkla och krympa i tvätt 
om det inte efterbehandlas. 

Generellt bör man undvika att torktumla tvätt 
eftersom det sliter hårt på fibrerna. Det gäller sär-
skilt för viskosplagg. Har man möjlighet ska man 
helst hänga upp det på en galge och låta det ”luft-
torka”. Det är både miljövänligare och plagget blir 
faktisk mycket snyggare om man gör på det viset.
Liksom för andra tyger så används olika kemika-
lier i framställningsprocessen, men viskos anses 
ändå vara ett bättre miljöval än konstfiber. Med 
ökad konsumentmedvetenhet och ökad efterfrå-
gan på hållbar tillverkning har många fabriker 
börjat använda slutna system, där man återan-
vänder större delen av kemikalierna. I en nyligen 
släppt rapport från Cambridge framgår att viskos 
i många avseenden till och med är mer miljövän-
lig än t ex ekologisk bomull.

I ”Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmäs-
sig hygienisk verksamhet” (s 32) står att läsa ”I 
yrkesmässig hygienisk verksamhet kan det vara 
lämpligt att handdukar, lakan och dylikt tvät-
tas i 60–70 ºC i tio minuter. Detta gäller även för 
skyddsrockar och andra arbetskläder.”

Det är en svår ekvation att få ihop ett vackert tyg 
med fint fall och skön känsla med socialstyrel-
sens krav på minst 60 ºC vid tvätt. Men vad som 
egentligen gäller och hur effektivt man tar kål på 
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LEVERANS ADRESS                

Namn .....................................................................................................    

Org.nr. ...................................................................................................

Adress ....................................................................................................

Postnr. .................................... Ort ........................................................

Telefonnummer  .....................................................................................

E-post    ..................................................................................................

1

2

3

Storlek Antal 

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Storlek Antal 

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

STORLEK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

2 Midjemå� 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102

2 Midjemå� spännvidd 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113

3 Hö�må� 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138

3 Hö�må� spännvidd 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127 128-133 134-139

BYXOR

FAKTURA ADRESS                

Namn .....................................................................................................    

Adress ....................................................................................................

Postnr. .................................... Ort ........................................................

Telefonnummer  .....................................................................................

E-post    ..................................................................................................

BESTÄLLNINGSBLANKETT SHR UNIFORM             

TUNIKA PRIS: 530 SEK

BYXA PRIS: 430 SEK

Beställning: Blanketten mailas eller skickas till SHR kansli
Mail: kansli@shr.nu
Adress: SHR - Dalagatan 60 - SE-113 24 Stockholm 

Betalningsvillkor: Kostnaden faktureras direkt vid beställning. SHR är momsbefriade. Betalningsvillkor 30 dagar

Frakt: Frakt från cirka 51 kr, beroende på aktuell portoprislista

STORLEK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

1 Bystmå� 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122

1 Bystmå� spännvidd 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-117 118-123

TUNIKA
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Aktuellt / Behandlingsskadeförsäkring

Aktuellt /Kundolycksfallsförsäkring

VAD ÄR EN 
BEHANDLINGSSKADA?

När behandlingsskadeförsäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som orsakats under 
försäkringstiden och för skadeståndskrav mot 
försäkrad under försäkringstiden. 

Vad behandlingsskadeförsäkringen gäller för 
Behandlingsskadeförsäkringen gäller för person-
skada på kund om det är övervägande sannolikt 
att skadan är orsakad av nedan angivna skade-
händelser och behandlingsformen är normal för 
verksamhet inom den försäkrades verksamhets-
område och inte är undantagen enligt villkor och 
försäkringshandlingar i övrigt. 

Ersättning lämnas för personskada orsakad av
•   undersökning, behandling eller liknande 
åtgärd under förutsättning att skadan kunnat 
undvikas antingen genom ett annat utförande 
av det valda förfarandet eller genom val av annat 
möjligt förfarande, som enligt bedömning i efter-
hand skulle ha tillgodosett behandlingsbehovet 
på ett mindre riskfyllt sätt

•   fel hos produkt eller utrustning eller felaktig 
hantering av produkt eller utrustning, använd vid 
undersökning, behandling eller liknande åtgärd

•   felaktig diagnostisering

•   överföring av smittämne som lett till infektion 
i samband med undersökning, behandling eller 
liknande åtgärd, dock ej om infektionen är en 
direkt följd av: 
    – ingrepp, eller annan åtgärd i tarmar, mun-
håla, luftvägar eller annat område som från bak-
teriologisk synpunkt anses vara orent 

    – ingrepp i vävnad med påtagligt nedsatt 
vitalitet eller annan därmed jämställbar sjuklig 
förändring 

    – behandling som medför förhöjd infektions-
risk såsom långvarig kateterbehandling, dränage, 

extern fixation, sträckbehandling, transplanta-
tion, nedsatt immunförsvar eller dylikt. 

Rätt till ersättning är utesluten i de fall omstän-
digheterna är sådana att infektionen skäligen 
måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och 
svårighetsgraden av den sjukdom eller skada som 
åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt 
samt möjligheten att förutse infektionen. 

•  olycksfall i samband med undersökning, 
behandling eller liknande åtgärd. 

Undantag 
Utöver undantagen i villkoret för allmän ansvars-
försäkring och allmänna avtalsbestämmelser gäl-
ler behandlingsskadeförsäkringen inte för skada 
som
•  är en följd av undersökning, diagnostisering, 
bedömning eller behandling av sjukdom eller 
skada som utan behandling kan vara direkt livs-
hotande eller kan leda till svår invaliditet

•  är orsakad av läkemedel, naturläkemedel, kost-
tillskott eller annat medel, dryck eller föda

•  orsakas i samband med utbildning (om du inte 
tecknat tillägg för utbildningsverksamhet)

•  omfattas av försäkring enligt särskild lagstift-
ning, till exempel Patientskadelagen även om 
sådan försäkring inte är tecknad

•  har orsakats genom sådan verksamhet som 
omfattas av patientförsäkring.

För fullständiga villkor avseende 
Behandlingsskadeförsäkringen 
vänligen besök www.modernaforsakringar.se eller 
kontakta oss på Arctic Försäkringsförmedlare, 
08 746 05 60.

” - Behandlingsskada är orsakad av en undersökning 
eller behandling och ersätts om det hade varit möjligt 
att undvika skadan genom ett annat, mindre riskfyllt 

medicinskt förfarande”.

Enligt våra gällande Etiska Regler framgår det i 
punkt 14 § att:

varje medlem som är medlem och som utför hud-
vårdsbehandlingar ska omfattas av en behand-
lingsskadeförsäkring. Bedriver man salongsverk-
samhet ska man inneha behandlingsskadeförsäk-
ring för sig och sina anställda samt kundolycks-
fallsförsäkring. 

Kundolycksfallsförsäkring ingår inte i behand-
lingsskadeförsäkring. Detta innebär att du som 
bedriver salongsverksamhet även måste ha 
en företagsförsäkring som innehar momentet 
Kundolycksfall, utöver din behandlingsskade-
försäkring. 
Detta moment ingår givetvis i vår egna företags-
försäkring som Arctic kan erbjuda. 
Kontakta Arctic för mer information eller 
vid frågor, tel. 08 746 05 60.

Kundolycksfallsförsäkring

Avancerad ecoluxury  
för din salong
– Ett naturligt alternativ för dig  

som inte vill kompromissa med  
effektiviteten eller känslan. 

• Utvecklad och tillverkad i Dalarna
• Utbildningar och säljsupport
• Sveriges mest prisbelönta hudvårdsserie, 

finns idag hos 130 hudvårdssalonger 

Kontakta oss för att beställa ditt kostnadsfria Try Me Out-kit 
och bli en i familjen. Tillsammans är vi starkare.  
www.mettepicaut.se

Beställ ett kostnadsfritt Try Me Out-kit redan idag!

Region Öst & Sthlm: 

Heidi Hansen 
heidi@mettepicaut.se 
0723-040831

Made in SwedenRegion Väst & Gbg: 

Christel Söderstedt Johansson 
christel@mettepicaut.se 
0709-741875

www.mettepicaut.se
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F
ör många är kanske Sälen mest 
känt som skidort, och snögub-
ben Valle är många barns stora 
maskotfavorit. Men Sälen bjuder 
på så mycket mer än bara skidor. 
Stora satsningar har gjorts för 
att göra området populärt även 
under resten av året. Och under 
2020 års hemestersommar märk-

tes detta mer än någonsin. Med sin fantastiskt 
vackra natur kan man kombinera en aktiv vistelse 
i form av bland annat olika vandringsleder och 
downhill-slingor, med att komma ner i varv bara 
genom att vara, och insupa den friska luften. 

Jag frågade Spa-chefen Anna Nordqvist, om 
hur Covid-19 har påverkat läget för dem
- Corona, och därmed avbokade konferenser, har 
gjort att vi tyvärr har fått ha stängt denna hösten.
Nu ligger allt krut på att rekrytera och finslipa på 
allt inför kommande vintersäsong, vilket innebär 
december till april, istället. 
Vi beräknar slå upp portarna till skidtestarhelgen, 
vilket är sista helgen i november.

Hur många är ni som jobbar på spat? 
Och vilka är ni?
Med tanke på rådande situation så är det bara jag 
och min kollega Maria som jobbar just nu.
Jag är utbildad Hud- & spaterapeut, yogainstruk-

tör och makeupartist. Och min kollega Maria 
är massageterapeut och yogainstruktör. Men vi 
söker duktiga hudterapeuter, spaterapeuter, 
massörer och massageterapeuter inför säsongen.

Vad är det bästa med att arbeta på Experium?
Det är mycket som är bra med att jobba på 
Experium. Dels är det att bo och leva i fjällen 
med allt vad det innebär, med massor av härliga 
utomhusaktiviteter året runt. Skidor utför och 
på längden, fjällvandring, fiske, cykling…
Men Experium som arbetsplats är väldigt inspi-
rerande. Ett hus med en uppsjö av upplevelser. 
Vi möter massor av härliga människor som är på 
semester. Som terapeut jobbar man också mycket 
varierat, då spat består av en spashop, saunavärl-
den och behandlingsdelen.

Saunavärlden
Saunavärlden bjuder på en skön kontrast mot 
äventyren på fjället. Här kan du återhämta dig i 
en härlig miljö och samla ny energi. Det här är 
verkligen en värld att må bra i för alla sinnen. 
Precis som namnet skvallrar om så erbjuds här 
en rad olika saunor och saunaupplevelser. Inne i 
Saunavärlden erbjuds det också nyttigt och gott 
att både dricka och äta. 

Och vägg i vägg ligger behandlingsdelen och 
spashopen. I behandlingarna arbetar de med 
märkena Maria Åkerberg, Bioline och Medik8. 
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Serie / SPA

Sälen erbjuder inte enbart på norra Europas största alpina område för 

skidåkning. För i hjärtat av den populära skidorten Lindvallen, närmare 

bestämt på Experiumtorget, finner du en fantastiskt mysig oas att åter-

hämta dig på – nämligen Experiums Saunavärld, en del av Skistar.

Text: Johanna Stridsberg

Serie / SPA



SERIE
SPA

" Experium som arbetsplats är väldigt inspirerande. 
Ett hus med en uppsjö av upplevelser."

 

Experium Saunavärld 
i Sälen
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Det är inte så underligt att jag har spenderat 
många timmar här inne, och jag kan inte få nog 
av detta härliga ställe. Det är inte heller helt fel att 
resten av familjen eller sällskapet kan roa sig en 
trappa ner på det fina äventyrsbadet. En klassisk 
win-win-situation.

Hur tror du att spat och saunavärlden kommer 
att utvecklas framöver? 
Vi jobbar mycket på att göra vårt spa lättillgäng-

ligt för så många som möjligt. Vi tror på härliga 
upplevelser för kropp och själ i Saunavärlden. 
Det kan vara allt från meditation i vårt saunarie, 
en återhämtande ”gör det själv kur” eller vår stor-
säljare med ansiktsmask i caledariet.

Forts. föreg. sida

Serie / SPA

De olika saunas och upplevelserna är:
Ångbad
Temp: 45 °C
Luftfuktighet: 100 %
Ett bad med en unik blandning av värme och fukt. Ångorna är bra för luftvägarna 
och stärker immunförsvaret. Detta främjar cirkulationen och återfuktar huden.

Saunarium
Temp: 55-60 °C
Luftfuktighet: 40-55 %
En avkopplande bastu med aromer och behaglig temperatur. Goda hälsoeffekter, 
renar både kropp och sinne.  

Finsk sauna
Temp: 90 °C
Luftfuktighet: 10 %
En het torrbastu. Ökar cirkulationen och stärker kroppens immunförsvar. 
Ger kropp och sinne ett nytt liv.

Caledarium
Temp: 45-50 °C
Luftfuktighet: ca 20 %
Ett romerskt värmerum med aromer och ljudterapi. Värmen strålar ut från väg-
gar, golv och säten och ger en djup avslappning och en djupgående utrensning. 
Bra mot spända muskler, stress och ledvärk.

Kneipp
En promenad i kneippen med kallt och varmt vatten ökar blodcirkulationen.

Isvak
Ta ett dopp i vaken. 10 °C isande kall och riktigt uppiggande upplevelse.

Varm källa
37 °C behaglig avkoppling. Låt kroppen bara sjunka ner och slappna av.

Istappen
Svalka dig med färsk upptappad is.

Isregn och tropiskt regn
Låt det regna! Prova ett uppiggande och avsvalkande blått isregn eller ett varmt 
rött tropiskt regn.

Skyfall
En iskall upplevelse för dig som vågar dra i snöret på hinken.

Relaxrum
Sätt dig på plats. Ta ett djupt andetag. Titta ut på fjället utanför. Andas ut. Njut.

SPECIALISTEN PÅ AVANCERADE  
PRODUKTER FÖR FRANSAR OCH BRYN

Läs mer på skinconcept.se. Här hittar du även vårt kursprogram. 

info@skinconcept.se   |   08-545 787 40   |   combinal.se

Läs mer på skinconcept.se. Här hittar du även vårt kursprogram.
info@skinconcept.se   |  08-545 787 40   |   janeiredale.se

mineralmakeup
AKTIVT HUDVÅRDANDE                     

• Fransserum       • Frans- och brynfärg 
• Lash-/Browlift      • Keratinbehandling

www.janeiredale.se
www.combinal.se
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Text: Johanna Stridsberg

N
ätet och tillgänglighe-
ten i all ära, absolut! 
Men ibland behöver 
vi nog påminna oss 
om att vara kritiska 
till det vi ser och 
läser. Vad är verk-
ligen sant? Vad är 
det egentligen för 
innehåll? Vad innebär 
verkligen de olika 

certifieringarna? Och får man egentligen skriva 
ut vad som helst? Nej, tack och lov så finns det 
regler kring detta. 

Kosmetikaförordningen poängterar att produk-
ter inte får vara försedda med information som 
kan tillägna produkten egenskaper som den inte 
har. Och en konsument förväntas få så pass bra 
produktinformation så hen kan göra ett välinfor-
merat och bra val av produktens märkning. Detta 
gäller i hela Europa och EU-kommissionen har 
publicerat ett antal kriterier för hur marknadsfö-
ring får gå till. Detta är minst sagt en levande dis-
kussion som omarbetas och utvecklas med tiden. 
Men den är tänkt som en vägledande guideline 
för produktpåståenden av kosmetiska produkter. 

”FREE FROM” 
djungeln 

TEMA / Global skönhet TEMA / Global skönhet



”... produkter inte får vara försedda med 
information som kan tillägna produkten 

egenskaper som den inte har.”

”Fri från…” är idag ett mycket vanligt säljargument. Den ökade 

kunskapen och medvetenheten hos konsumenterna ställer krav 

på marknaden att redogöra för vad det är de köper och hur det 

fungerar. Och i takt med att detta utvecklas så ändras också 

reglementet kring vad som får marknadsföras, skrivas ut och 

påstås. Det är med andra ord inte bara en djungel för 

slutkonsumenten, jag tror mig vara rätt säker på att 

det gäller oss alla. 
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Sedan 1:a juli 2019 finns ett dokument som 
Läkemedelsverket tagit fram och gått ut med, 
innehållande information vad som gäller och 
är en generell syn på bevisföring och produkt-
påståenden. Där tas det också upp vanligt före-
kommande påståenden, och några av de vanliga 
”fri från” claims som tas upp där, punktas upp 
här nedan:

•  Om ett ämne enligt lag är förbjudet, så får 
man inte skriva ut att produkten är fri från detta. 
Det är en förutsättning att lagen följs. Exempel på 
detta är: ”Ej testat på djur”/"cruelty free” då det är 
förbjudet i lag i EU att produkter testats på djur.

•  För att släppa en produkt på marknaden 
förutsätts att lagen följs och att satta restriktioner 
uppfylls. 
Därför är det också förbjudet att skiva ”fri från 
en råvara som anses säker i enlighet med lag-
stiftning”. Exempelvis parabener. Det är kon-
staterat att parabener är säkra för användning 
i kosmetiska produkter om man uppfyller satta 
restriktioner. 

•  Fri från konserveringsmedel kan för vissa 
produkttyper vara ok. 
Dock behöver det i sådana fall finnas bevis för 
att ingen av råvarorna innehåller något konserv-
erande ämne.

Källor: 
Marie Lodén, 2013, Ren, mjuk och Vacker – Kemi 
och funktion hos kosmetika, tredje utgåvan, 
Apotekarsocieteten, ISBN 978-91-980942-1-3

www.paragonnordic.com

www.läkemedelsverket.se

Forts. föreg. sida

TEMA / Global skönhet Marja Entrich Fond 

Stipendium ur  

MARJA ENTRICH

Syftet med SHR:s stipendium är att stimulera våra medlemmar till att aktivt bidra 

till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket och att gynna kunskapsspridning 

inom organisationen för att gagna yrkeskåren.

Riktlinjer för stipendium ur Marja Entrich Fond
Ett belopp om 6000 kr delas ut en gång per år till en stipendiat.

Stipendium kan endast sökas av medlemmar i SHR.

Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem.

Stipendiaten ska avge rapport inom tre månader efter avslutat arbete till SHR som vidarebefordrar rap-
porten ansvarig utgivare av ”Hudterapeuten” för publicering i tidningen.

Stipendium kan utdelas för arbeten som bidrar till kunskapsutveckling inom hudterapeutyrket, gynnar kun-
skapsspridning inom organisationen och gagnar yrkeskåren. Följande arbeten kan vara aktuella:

• Utvecklings- och projektarbete på arbetsplatsen 
• Examensarbete på avancerad nivå vid fortbildning med inriktning inom Hudterapeutyrket
• Fortbildning inom hudterapeutyrket dock ej av SHR anordnade kurser
• Studieresa inom hudterapeutyrket 
• Aktivt deltagande på internationella konferenser för hudterapeutyrket

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.  
Ansökan görs på särskild blankett rekvirerad från SHR:s kansli eller på den interna hemsidan.
Ifylld ansökan sänds till SHR:s kansli

Ansökan ska innehålla:
• Kontaktuppgifter
• Beskrivning och motivering/betydelse till ansökan görs. 
• Bakgrund, syfte och metod ska ingå där detta är relevant
• Kostnadskalkyl
• Preliminär tidsram inklusive beräknat slutdatum

Styrelsen i SHR fattar beslut om beviljande av ansökan.
Beviljade stipendier meddelas till stipendiaten, på föreningens hemsida och i föreningens tidskrift 
(Hudterapeuten).

november 2020 hudterapeuten  |  55  
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Sandy Fuhr från Sydafrika, President of CIDESCO international 

De trender som är hetast nu är Brow lamination, Microblading för ögonbryn, 
Lash Extensions, Nail Art, Micronålning i ansiktsbehandlingar och avancerade 
kemiska peels.

Det som kommer stort är avancerade hudbehandlingar – detta bottnar i att det 
finns en stor strävan efter att vara ung, faktiskt också för de som är unga.

Med anledning av detta nummers tema, ”Global skönhet”, 
har vi frågat framstående personer  i världen för att få reda 
på vilka trender som de ser i sina länder just nu, och även 
hur de tror att de kommande trenderna ser ut. Jag har valt 
ut tre ordföranden för CIDESCO-sektioner som har svarat 

på frågorna.

INTERNATIONELL 

TREND
SPANING

TEMA / Global skönhet TEMA / Global skönhet

Text: Johanna Stridsberg

Vi bad personerna svara på följande frågor:
1.  What are the current trends in skin care and makeup in your country?  
2.  In your opinion, what will be the next big trend? 

 

1

2

Lydia Sarfati, President of CIDESCO section USA

I USA är trenderna just nu är en effekt av den pandemi som pågår över världen. 
Behandlingar där massage kombineras med andra behandlingar just för att 
motverka stress är mycket populärt. Även hållbara och naturliga ingredienser 
ser man mer och mer av. Likaså har det blivit populärt med att göra behand-
lingar hemma för kunderna med instruktioner och produkter från sina hudtera-
peuter. Exempelvis små kit med produkter och instruktion till hur de ska masseras 
in för ökad effekt. När man inte kan besöka salongen får salongerna skapa andra sätt 
att behålla sina kunder på. 

Hudvårdande ämnen som elektrolyter och microbiom-orienterad hudvård tror jag kommer 
komma mer och mer. Och som ett led i den stressade värld som vi lever i påvisas i olika undersök-
ningar att hudbarriären påverkas negativt och att valet av ingredienser för att balansera detta blir allt 
mer viktigt.

1

2

Izabella Hettinga, President of CIDESCO section Netherlands

En pågående trend just nu är kombinationen av hudvårdsbehandlingar och till-
skott för huden, exempelvis kollagendrycker. Jag kan också se att människor är 
mer och mer pålästa och förstår sambandet mellan en hälsosam livsstil och 
mental hälsa och hudens kondition. Därav ställs det högre krav på både oss 
terapeuter och produkterna. Utöver detta så är snabba, effektiva och säkra 
behandlingar mycket populärt just nu. Man vill ha synliga resultat, på kort tid.

På grund av Covid-situationen så tror jag att mini-behandlingar som man själv 
kan göra hemma kommer att växa. Men å andra sidan så skapar distanseringen en 
längtan efter beröring igen, så jag tror att avslappnande behandlingar med mycket 
massage kommer att bli efterlängtade och populära snart igen. Som en motreaktion till distansen, 
men också de snabba resultatinriktade behandlingarna.

1

2
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WORLD 
WELLNESS 
WEEKEND

” There is no nobler mission 
in life than to encourage each 
& everyone to become the best 

version of themselves, (physically, 
mentally and emotionally)”   

Jean-Guy de Gabriac, 
founder World Wellness Weekend

WWW, World Wellness Weekend, har anordnats 
sedan 2017 och i år gick var det dags igen, när-
mare bestämt den 19 och 20 september. WWW 
gör det möjligt för miljoner människor runt om i 
världen att inspireras och delta i tusentals roliga, 
meningsfulla och kostnadsfria wellness-aktivite-
ter som anordnats i 120 länder. Dessa kan man 
anmäla sig till, och delta digitalt i. 2019 deltog 
2356 ”mötesplatser” (allt ifrån träningsgrupper, 
företag i skönhetsbranschen och inom turism). Så 
intresset är stort, och utöver att få vara med och 
bidra till en hälsosammare livsstil så är det ett bra 
sätt att få marknadsföra sig och sin verksamhet 
och visa upp sig för den globala marknaden.
Målet med helgen är att inspirera och få männ-
iskor att ta hand om sig, göra hälsosammare val 
och att njuta av en aktiv livsstil tillsammans med 
vänner och familj.

Jean-Guy de Gabriac är grundaren till World 
Wellness Weekend. Han har en lång och gedigen 
bakgrund inom utveckling av bland annat spa-
anläggningar och hotell. Genom hans företag, 
Tip Touch international, vill han utbilda och höja 
ribban genom upplevelser och kunskap inom 
branschen. I snart 20 år har han hjälpt spaanlägg-
ningar, salonger och hotell runt om i världen att 
utvecklas. Jean-Guy är även känd som domare 
vid både World Spa & Wellness Awards och 
World Championship Massage och konferencier 
vid World Spa & Wellness konventet. Tyvärr hade 
vi i SHR ingen möjlighet att delta i år men vi 
kommer säkert att återkomma till detta.

Nu lider detta år mot sitt slut. 2020, året som fått oss att ta vår hälsa och vårt 

välmående på ännu större allvar. Också året där digitaliseringen fått en allt större 

betydelse och fått vara länken mellan oss människor som behövt hålla distans till 

varandra. Vi har sett att det mesta går att lösa digitalt. World Wellness Weekend 

är ett fantastiskt fint arrangemang som sprids digitalt över hela världen. I år är det 

den fjärde omgången, så det är faktiskt inte en Covid-19-effekt. Men kanske den 

tas emot ännu mer naturligt just i år när vi varit tvungna att vänja oss vid 

distanstagandet och digitaliseringen.

Text: Johanna Stridsberg

#worldwellnessweekend #welfie2020 #wellnessathome #beactiveathome 
#wellnessforall #oneplanet
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KVINNLIGA IDEAL 
RUNT OM I VÄRLDEN

K
vinnokroppen… denna 
starka, vackra, fantastiska – 
och omdiskuterade skapelse. 
Utöver allt annat den ska 
vara med om, och ibland stå 
ut med, döms den och jäm-
förs med allt och alla. Eller, 
egentligen inte allt och alla, 
utan ett ideal snarare. ETT 

ideal... Vi dömer oss själva och jämför oss. Andra 
dömer och jämför oss. Det är inte undra på att 
många mår dåligt i sina kroppar. 
Idealen har inte alltid sett ut som de gör idag. På 
gott och ont kan man säga. För precis som med 
andra trender så kommer det oftast motreaktio-
ner på en trend. Så när ett trådsmalt ideal varit 
en trend, kommer oftast ett kurvigare ideal som 
motreaktion ett tag senare. 

Vi känner nog alla till Twiggy, modellen på 
60-talet som blev en gigantisk ikon med sin 41 
kilos kroppsvikt. Bantningshysterin var givetvis 
total, och har tyvärr fortsatt att påverka detta 
ända till idag. Men, som tur är har vi motreak-
tionerna, och idag kommer fler och fler kropps-
aktivister fram och står upp för sina, och andras, 
kroppar. Kroppar av olika längd, färg och form 
och där hälsa står i fokus i stället för kilon. Detta 
är helt fantastiskt givetvis. 

Skönheten ligger i betraktarens ögon sägs det 
ju. Men vad som anses som skönhet, och ideal, 
skiljer sig ganska rejält runt om i världen. 
Skönhetsideal kan ofta vara en reflektion av kul-
turen i det land dom råder. De europeiska idealen 
skiljer sig ganska stort från exempelvis Asiens och 
Afrikas. Asien, med bland annat Korea i spetsen 
lyfter fram den bleka släta huden och koreansk 
hudvård är som känt en av de senaste trenderna 
inom hudvård. 
Det intressanta är att något som vi skulle uppfatta 
som exotiskt och annorlunda här skulle förmod-
ligen anses som helt vardaglig där, och vice versa. 
I västvärlden har vi det ganska svårt att uppnå de 

ideal som råder här. Här ska vi helst vara långa, 
smala – men ändå kurviga. Mjuka ansiktsdrag, 
solbränd och så ett perfekt vitt leende… ni vet så 
som alla ser ut i västvärlden. Eller? Hur var det 
nu? Nej just det, vi är ju inte stöpta i samma form, 
så var det ju. Ändå gör vi kvinnor vad vi kan för 
att i alla fall komma så nära som möjligt idealet. 
Här i Sverige följer vi för det mesta de ideal som 
härstammar från USA, där skönhetsindustrin 
omsätter enorma summor pengar. Även inom 
Europa skiljer sig idealen åt. Ett tydligt exempel 
är Frankrikes avskalade skönhetsideal som kan 
liknas med uttrycket ”Less is more” i jämförelse 
med Rysslands ”more is more” och där kvinnorna 
lägger mycket tid och pengar på att bevara sin 
skönhet.

Jag hoppas att den mer till-
låtande och icke-dömande 
våg som sakta men säkert 
kämpar sig över vår värld, 
ska få ännu mer vind i 
sitt segel och sudda ut de 
typiska idealen runt om 
i världen och snarare 
hylla våra olikheter. 
Det är väl ändå på 
tiden att vi alla ska 
få vara som vi är. Vi 
hudterapeuter, som 
har kunskap om hur 
människokroppen 
fungerar och som 
också arbetar med 
just skönhet, har en 
stor plattform där 
vi kan hjälpa till 
att påverka synen 
på ideal och upp-
lysa och främja – 
HÄLSA före IDEAL.

Text: Johanna Stridsberg

TEMA / Global skönhet TEMA / Global skönhet

35-åriga Mihaela Noroc från Bukarest i Rumänien har rest jorden runt och fotograferat kvinnor från världens alla 
hörn - för att visa vad kvinnlig skönhet är i de olika delarna. Projektet har mynnat ut i en helt fantastiskt vacker bok, 

och en utställning, båda med den grymma titeln ”The atlas of beauty”

MIHAELA NOROC
Fotograf och författare till boken 

The Atlas of Beaauty

”I hope I will have the chance to photograph women of the world, capturing 
their inner and outer beauty and showing how special they are” 

–  Mihaela Noroc 
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SKIN OF COLOR 
SOCIETY 

Skin of Color Society är en professionell dermatologisk organisation som startade 2004 av en 
kvinna som heter Susan C. Taylor. Organisationen arbetar för att sprida vetenskaplig kunskap 

inom dermatologi med inriktning på färgad hud, det vill säga alla andra än just vit hud.

U
nder 2000-talet har 
befolkningen i USA 
förändrats drama-
tiskt, och analyser 
har gjorts där man 
sett att majoriteten 
av medborgarna 
inte längre har vit 
hud. Litteraturen 
och forskningen har 
därför behövts upp-

dateras och utvecklas för att på bästa sätt kunna 
förstå och behandla en färgad hud på det bästa 
sättet. Som ett led i detta så har SOCS sett ett 
stort glapp där det saknas både kunskap och erfa-
renhet som skapar problem i takt med att befolk-
ningens behov förändras. SOCS´ vision är att 
hjälpa till att öka kunskapen om färgad hud för 
olika utövare så som läkare, dermatologer med 
flera. Och detta genom att göra det enkelt och 
tillgängligt via deras hemsida www.skinofcolorso-
ciety.org. Här kan man enkelt ta del av en mängd 

olika vetenskapliga artiklar och andra kortare 
texter som skrivits inom området av medlemmar. 
Exempelvis om keloidärr, melasma, solskydd för 
färgad hud, acne och eksem för att nämna några. 
För oss hudterapeuter är texterna mycket rele-
vanta och jag skulle vilja tipsa er alla om att ta en 
titt på denna hemsidan och uppdatera er kunskap 
inom detta området. Man kan också delta i olika 
digitala evenemang och föreläsningar som man 
får boka upp sig på. 

Text: Johanna Stridsberg

TEMA / Global skönhet

Ett exempel på text som man kan hitta på hemsidan.
HYGIENE
SWEDEN

OF

Dermatologiskt testad

Utvecklat med händerna & huden i fokus 

Alkoholfri antibakteriell spray i fickformat

Kliniskt dokumenterad effekt

Handhygien
Hållbar, hälsosam och effektiv handhygien utan 
alkohol. Tillverkad i Sverige. 

www.hygieneofsweden.com

Klagar kunderna på torra händer?
Erbjud ett skonsamt alternativ för huden nu även med er egen logotype! 

ERBJUDANDE
Beställ era Pocket Spray idag med eget varumärke och 
ange referenskoden SHR så bjuder vi på startkostnaden (750kr) 
samt ett displaystand (50kr).

Alla medlemmar i Sveriges Hudterapeuters 
Riksorganisation erhåller 20% på våra ordinarie priser. 

VÄRDE
800kr

Kontakta oss idag
för ett gratis sample med ert varumärke
Hygiene of Sweden AB
Bangårdsgatan 17, 261 35, Landskrona
order@hygieneofsweden.com
0735 11 11 22
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Text: Annica Joensuu

CIDESCO
AROUND THE WORLD

TEMA / Global skönhet TEMA / Global skönhet

CIDESCO är en internationell ideell förening för Skönhetsbranschen som funnits sedan 1946 
och finns idag i 40 länder på fem kontinenter. Sverige är den svenska CIDESCO-sektionen 

och har varit medlem i CIDESCO sedan 1956.

CIDESCO är en förkortning av Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie och har sitt säte 
idag i Schweiz. Styrelsen kommer från hela världen och består av:
 

CIDESCO's mål är att upprätta och vidmakthålla 
den högsta standarden för spa och skönhetsvård 
i världen. Marknadsföra skönhetsvård interna-
tionellt. Ge möjlighet till utbyte av professionell 
kunskap och utveckling och ge information 
genom regelbundna marknadsföringsaktiviteter, 
nätverksevent och vid den årliga kongressen. 
Skapa erkända utbildningsprogram som leder 
till CIDESCO-examen och CIDESCO-diplom.

I Sverige finns idag 6 skolor som erbjuder 
CIDESCO-examinering. Dessa skolor är ackre-
diterade av CIDESCO. Förutom diplom för hud-
terapeut erbjuds också följande diplom: 
Spa Therapy, Beauty & Spa Management, Media 
Make-up och diplom för färdigutbildade hud-
terapeuter: Post Graduate Aromatherapy, Post 
Graduate Electrical Epilation and Post Graduate 
Spa Therapy.

Man kan också bli ackrediterad som salong och 
SPA. Du kan läsa mer om detta i denna tidning i 
artikeln ” Uppgradera din Salong internationellt 
– bli CIDESCO Accredited Salong/SPA”. 

Vid de årliga kongresserna träffas hudterapeuter 
från hela världen och får ta del av föreläsnings-
program. Workshops och utställningar. 
SHR anordnade CIDESCO-kongresser 2010 och 
2018. Nästa kongress blir i Jakarta, Indonesien 
11-14 augusti 2021.

Förutom de nationella sektionerna så kan också 
leverantörer bli medlemmar. CIDESCO Associate 
Members är öppen för leverantörer av produkter 
för SPA och för hudterapeuter. Märkena mark-
nadsförs då internationellt. Är man som leveran-
tör intresserad av detta medlemskap kan man 
kontakta CIDESCO på: info@cidesco.com
Man kan också bli sponsor åt CIDESCO. 

Läs gärna mer om CIDESCO på 
www.cidesco.com
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Text: Annica Joensuu

CIDESCO
GENERAL ASSEMBLY

Det har precis varit årsmöte i CIDESCO, närmare bestämt 10 -11 september. Mötet hölls i 
år digitalt pga av Covid -19. På mötet deltog 27 sektioner/länder. Annica Joensuu represen-
terade Sverige och SHR. Sverige är ett av de viktigast länderna i CIDESCO i och med att vi 
har näst flest medlemmar och ligger på fjärde plats vad gäller antal CIDESCO-examinerade 
hudterapeuter per år. Det är nu stora förändringar på gång i CIDESCO, detta på grund av att 
skönhetsbranschen ändrats mycket runt om i världen på senare tid. CIDESCO måste möta 

branschens utveckling.

Å
rsmötet startade med att CIDESCO 
gick igenom sin plan för förändringar 
inför framtiden. Förslaget innebär 
att de olika sektionerna ska bli mer 
självständiga och självstyrande. Detta 

ger också möjligheten att kunna besluta om 
nationella krav. I Sverige ser vi yrket hudterapeut 
som en fullständig kvalifikation och vill behålla 
det så. Det kan vi med förslaget. Förändringarna 
ska diskuteras med alla sektioner och ett färdigt 
förslag som ska röstas om, läggs fram på ett extra 
årsmöte i april 2021 och införs därefter.

Ekonomin
CIDESCOs ekonomi är ansträngd. Dels på grund 
av Covid -19 men också på grund av en längre 
ekonomisk regression i stora delar av världen. 
Detta har lett till färre studerande och färre 
examinationer samt att många sektioner har det 
tufft.

Motioner
De beslut som fattades på årsmötet var följande.
Varje sektion/land ska ha en röst. Tidigare har 
man haft fler röster ju fler medlemmar man haft. 
Sverige har haft 3 röster tidigare på grund av det 
höga medlemsantalet.

Förslag om att styrelseledamöter bara skulle få 
sitta en mandatperiod på 4 år gick inte igenom. 
Inte heller förslag att kassör måste vara auktorise-
rad redovisningskonsult.

Förslaget om att styrelsen under året ska kunna 
besluta om medlemsavgifter gick igenom. I SHR 
är det årsmötet som beslutar om dessa.
Förslag om att styrelsen varje årsmöte ska presen-
tera en affärsplan för kommande budgetår gick 
igenom.

Det beslutades att alla studerande ska få ett kva-
lifikationsbevis från CIDESCO efter avslutat 
CIDESCO examen. Examinatorer måste från och 
med nu vara medlem i den nationella sektionen 
(i Sverige SHR). Däremot så avslogs förslag om 
åldersgräns för examinatorer. CIDESCO ska 
återkomma med förslag om annan reglering för 
examinatorers säkerhet.

Slutligen så infördes en ny arbetsgrupp för sek-
tionerna. Dessa ska kunna diskutera nationella 
frågor och sedan ta upp dessa med CIDESCO 
International. På så vis blir kommunikationen 
mellan alla länder och styrelsen förbättrad.

Val av styrelseledamöter
Samtliga styrelseledamöter valdes om. För att se 
vilka som sitter i CIDESCO:s styrelse, se artikel 
om CIDESCO.

 

VAD ÄR 

LPG ENDERMOLOGIE?
Över 75 000 LPG-terapeuter i 110 länder varav 170 kliniker i Sverige är överens om att LPG 
Endermologie, den franska patenterade tekniken för naturlig bearbetning av vävnaden är den 
ultimata behandlingen för kropp och ansikte. LPG Systems är världsledande på maskinell 

naturlig behandling inom skönhet. 

Behandlingsområden
Behandlingarna är icke-invasiva och smärtfria. 
Inom skönhet är det för kroppen reducering av 
fett (fettförbränningen ökar med 70 %), celluli-
ter och uppstramning av hud samt för ansiktet 
förbättring av hudens kvalitet, reducering av tex 
dubbelhakor och påsar under ögonen som är 
vanliga behandlingar. För att uppnå ett fullgott 
resultat behövs i genomsnitt 10–15 behandlingar. 
Efteråt rekommenderas en upprätthållande 
behandling en gång per månad. Så terapeuten får 
stamkunder som återkommer år efter år.

Nya LPG Alliance – en vinst både för kunden 
och terapeuten
Alliance heter den senaste maskinen med ännu 
effektivare kroppsteknik än tidigare då den 
gör tre bearbetningar simultant istället för i tre 
moment som tidigare och reducerar tex fett, cel-
luliter och stramar upp hud samtidigt!

Den nya tekniken innebär även en stor vinst för 
terapeuten! Enklare rörelser gör arbetet mindre 
tröttande. 

Vill du bli en del av LPGs framgång?
LPG Endermologie har ökat kraftigt på mark-
naden både i Sverige och internationellt senaste 
åren. De som har arbetat länge med LPG kan 
vittna om att efterfrågan aldrig varit större.
En del av framgången är nya Alliance, men också 
att kunderna gärna vill ha sköna, naturliga men 
ändå effektiva behandlingar utan risker.

I Sverige representeras franska LPG av 
Technovital AB sedan över tio år. De tillhanda-
håller utrustning och hudvårdsprodukter samt 
utbildar LPG-terapeuter. 

Vill du veta mer så gå in på www.technovital.se

 

ANNONS

www.technovital.se
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Vilka vänder ni er till?
Vi vänder oss till dig som vill ha rena, enkla och 
bevisat effektiva produkter för en sund hud. Våra 
medicintekniska produkter vänder sig till personer 
med olika typer av skadad hud. Vår grundfilosofi 
utgår ifrån att huden är kroppens första för-
svarslinje mot infektioner och att kroppen har en 
mycket god förmåga att skapa en sund och mot-
ståndskraftig hudbarriär. Våra produkter handlar 
om att ge huden bästa möjliga förutsättningar 
för detta genom att ta bort mikroorganismer och 
torra hudceller som inte ska vara på huden.

Var ligger ni?
Vårt kontor ligger i Stockholm, tidigare i 
Skellefteå.

Vilka/hur många jobbar där?
På kontoret i Stockholm är vi 5 personer. Vår till-
verkning ligger i Gävle. Vår kliniska expertis sitter 
i Göteborg. Och vi har lager och andra stödfunk-
tioner i Skellefteå.

Berätta lite om ert sortiment:
BIOpH+ Footcare har bevisad effekt mot fot-
svamp, hälsprickor, förhårdnader och torr hud. 
Vi har även produkter mot psoriasis och acne. 
Våra hudvårdsprodukter har i första hand en 
djuprengörande och exfolierande effekt som ger 
bästa förutsättningar för huden att återskapa en 
sund hudbarriär.

Text: Johanna Stridsberg  

Intervju servicemedlem

Skonsamma, enkla och effektiva produkter för desinfektion, rengöring, tvätt 
och frisk hud.

Biocool  

Intervju servicemedlem 

Vilka resultat kan återförsäljare och kunden 
förvänta sig?
Våra produkter är rena, enkla och effektiva. 
Alla produkter är snälla mot såväl människa som 
miljö. Den produkt som vi har längst erfarenhet 
av är vårt fotbad som har funnits på marknaden 
sedan 2012. Våra kunder är återkommande och 
har oftast hittat produkten genom en medicinsk 
fotterapeut.

Hur tycker ni att skönhetsbranschen har 
utvecklats i Sverige de senaste åren?
Vi uppfattar att det handlar allt mer om hälsa 
snarare än skönhet. Vi uppfattar också att konsu-
menter har en ökad kunskap om produkters inne-
håll och helst avstår från produkter med onödiga 
ingredienser och konserveringsmedel. En så liten 
miljöpåverkan som möjligt blir också allt viktigare.

Hur tror ni marknaden kommer att utvecklas 
framöver?
Vi tror att det blir allt viktigare att kunna bevisa 
effekt genom kliniska studier, tester och kund-
erfarenheter. Produkter som använder tjusiga ord 
och lovar tunt kommer att få det allt svårare.

Vilka krav ställer ni på de som vill handla från er?
Det är viktigt för oss att konsumenten får med sig 
rätt produkt hem. Därför är det viktigt att återför-
säljare besitter den kompetens som krävs. Vi kän-
ner oss trygga med att SHR:s medlemmar har den 
kompetensen.

Varför väljer ni att vara servicemedlemmar i SHR?
Vi ser möjligheten att komma i kontakt med kom-
petenta och seriösa hudterapeuter som främsta 
anledning.

”Biocool brinner för att bidra till samhällets strävan att reducera 
användningen av klor och antibiotika.”
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Midnight Sky Box 
- vår juvel bland julklapparna i år
Mulberry Silk Pillow & Silk Sleep Mask i färgen Deep Blue. 
Candleholder ”julspel” med stjärntema, 4 berlocker 
Bokmärke med citat i mässing. 
Inpris 518 kr, utpris 1295 kr

info@ameliesoie.se
www.ameliesoie.se

GUINOT 
– Crème Riche Age Logic
Creme Riche Age Logic är en prestige-creme för 
mogen och torr hud som ersätter Age Logic Creme. 
Denna exklusiva creme innehåller än mer innova-
tiva ingredienser och en mer koncentrerad formula 
med två fokusområden, hudens åldrande och torr-
het. Med stigande ålder avtar cellaktiviteten vilket 
leder till många förändringar i huden. Huden får 
synliga ålderstecken i form av rynkor, linjer, förlorad 
spänst och torrhet. Creme Riche Age Logic tillför 
energi och syre på cellnivå vilket stimulerar 
cellaktiviteten. Hudens egna näringsmekanismer 
aktiveras vilket förbättrar hudens näringsbalans 
och dess förmåga att bibehålla fukt. Med återställd 
näringsbalans och ökad cellaktivitet återfår huden 
sin komfort, spänst och lyster vilket resulterar i en 
ungdomligare hudbild. Rynkor och linjer blir allt 
mindre framträdande. Spänst och elasticitet 
förbättras vilket ger mer definierade och 
markerade ansiktsdrag.

Beauty International Wellness AB  
tel: 08-718 31 10 
info@beautyinternational.se                                                                                
www.guinot.se  

ENERGIZE YOUR SKIN CARE RITUAL
Förbered dig på en ny hudvårdsupplevelse som du tidigare inte varit med om.
The Gemstone Collection är baserad på naturliga ädelstenar som lyfter fram din 
inre och yttre skönhet, ger ny energi och stimulerar dina sinnen. Kraftfulla växt-
extrakt och nya superingredienser ger omedelbara resultat och du får en hud i 
balans som utstrålar energi och glow. Serien består av:
Charcocal Exfoliating Gel Cleanser med Malachite Gemstones, en exfolierande 
rengöringsgel avlägsnar orenheter, balanserar talgproduktionen och förfinar 
porernas utseende.
Turmeric Energizing Treatment med Citrine Gemstones, en unik 3-i-1 produkt som 
omedelbart ger en mini-ansikstbehandling och strålande hud genom att verka 
som en effektiv exfoliering, stimulerare och ansiktsmask.
Camellia Glow Solid Face Oil med Pink Toumaline Gemstones, en ansiktsolja i fast 
form som genast smälter in i huden och ger näring på djupet. Den ger en mjuk, 
hälsosam hud med ny glow. 

Kontakta oss för mer information, 
Ellancé 08-54568851 
info@ellance.se

 

Dr.Belter GreenTec® Make-Up
The Make-up Revolution
Hudvårdande vardagsmakeup för salongen - med lagom många val för 
kunden och en snygg kompakt display som passar även där utrymmet är 
begränsat. Dr.Belter GreenTec Make-up är ekologisk, vegansk och inne-
håller inga silikoner eller mineraloljor. Produkterna med härliga toner och 
texturer innehåller vitaminer, vårdande näringsrika ämnen, UV-skydd och 
antioxidantkomplex. Den innovativa förpackningen är delvis av miljövänlig 
kork. En framtidsinriktad makeup för användaren som inte kompromissar 
med kvalitet och samtidigt värnar om naturen.
Makeupen består av foundation, concealer, puder, rouge, ögonskugga, 
mascara, ögonpennor, brynpennor, läppennor, lipgloss samt penslar.
Obs att Glossy Lip Finish är nominerad för Innovativ produkt i tävlingen 
Beauty Forum Stars Award i Tyskland.

hej@hudologi.se, 
www.hudologi.se

TRANSPARENT 
MUNSKYDD
Förpackning med 10 st transparenta munskydd.
En modell som är lätt, elegant och med 
hög hållbarhet! Hygienisk och modern design.
Täcker högre upp över näsan än många 
andra liknande transparenta skydd
Immar inte igen
Kirurgisk plast
Ergonomisk design
Pris: 865kr/frp

www.servita.se/www.servitashop.se
040-47 01 01

www.servitashop.se
www.servita.se
www.ameliesoie.se
www.guinot.se
www.hudologi.se
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GUINOT – Masque Lift Summum
Masque Lift Summum är en ansiktsmask som omedelbart, efter 
10 minuter ger ny spänst och fasthet till huden. Extrakt av durra 
bildar en tunn osynlig film på hudytan som jämnar ut hudbil-
den och ger fasthet. Precis som övriga Lift Summum produkter 
innehåller även Masque Lift Summum de verksamma ingredi-
enserna Longevitin och Havtornsextrakt.  Tillsammans verkar de 
långsiktigt för att förbättra kvaliteten på de elastiska fibrerna 
och ge ny densitet till huden. Masken appliceras i ett tjock lager 
över ansiktet antingen på morgonen för att ge känslan av ett 
lyft alternativt på kvällen för att sudda ut trötthetstecken. För 
optimalt lyftande och stärkande resultat rekommenderas regel-
bunden användning av Masque Lift Summum i kombination 
med salongsbehandlingen Lift Summum, Creme Lift Summum 
och/eller Serum Lift Summum. 
Guinot får endast säljas på salonger och SPAn hos utbildade 
hudterapeuter.  
 

Beauty International Wellness AB  
tel: 08-718 31 10 
info@beautyinternational.se                                                                                
www.guinot.se  

Amelie Soie 
Holiday Collection Ornament 
Christmas Tree
Två stycken Amelie Soie Silk Bow i Mulberry Silk 
Inpris 78 kr Utpris 195 kr 

info@ameliesoie.se
www.ameliesoie.se

Dr.Belter Intensa Lip Balsam 
Intensa® Lip Balsam är en ljuvligt rik vårdande balm för torra läppar hos både 
vuxna och barn.
Naturlig och näringsrik med jojoba- och mandelolja från certifierade ekologiska 
odlingar, bivax, kokosnötsvax, vitamin E, ringblomma och astaxantin för att på 
bästa sätt vårda läpparna och hålla dem mjuka och smidiga. Fri från mineralolja 
och silkoner och med arom Cream and Vanilla.
Storlek: 12 ml 
Dr.Belter är resultatinriktad hudvård med naturliga/ekologiska 
ingredienser. Produkterna säljs inte på webben.

hej@hudologi.se, 
www.hudologi.se

JANSSEN COSMETICS har skapat MATURE SKIN, 
en innovativ produktserie för anti-age-behandling för mogen hy. 
MATURE SKIN innehåller kraftfulla aktiva ingredienser som har utvecklats speciellt för att tillgodose behoven hos mer mogen 
hy. Produkterna reaktiverar hudens naturliga förnyelseprocesser och gör att små ojämnheter optiskt försvinner. 
Med de kombinerade effekterna av naturliga aktiva ingredienser och innovativ teknik, har MATURE SKIN allt som kan motverka 
tecknen på åldrande hud. Vårdserien innehåller Cellular Regeneration Complex av rödklöverextrakt och fermenterat svart te, 
Kombucha. Rödklöverextrakt är rik på isoflavoner; den återfuktar och återskapar hudens balans. Kombucha förbättrar lystern 
och ger en rosigare hy. Ny forskning visar att Kombucha stimulerar utvecklingen och mognaden av fettceller i huden, vilket 
har en naturlig, utjämnande och lipidpåfyllande effekt. 
Beprövade och testade aktiva ingredienser, såsom kort- och långkedjad hyaluronsyra, A, C och E vitamin, hudskyddande 
stamceller från alpros och hallon samt vitaliserande sidenakacia kompletterar detta innovativa anti-age-koncept.
MATURE SKIN produkterna imponerar inte bara på grund av sin perfekta komposition, men också på grund av deras unika 
texturer och subtila dofter. Huden känns fastare, smidigare, jämnare och får en ung, fräsch lyster. I serien ingår:
•  MULTI ACTION CLEANSING BALM  •  MICELLAR SKIN TONIC  •  LUXURY OIL CLEANSER  •  SKIN REFINING ENZYME PEEL  
•  PERFECT LIFT CREAM  •  RICH RECOVERY CREAM  •  AGE PERFECTING SERUM  •  NIGHT RECOVERY SERUM  
•  REJUVINATING MASK  •  TRI-CARE EYE CREAM  •  ISOFLAVONIA RELIEF  •  INSTANT LIFT SERUM  •  SKIN CONTOUR CREAM
MATURE SKIN är en av JANSSEN COSMETICS med mest effektfulla hudvårdserier och ger fantastiska resultat!

www.janssen-cosmetics.se 

CAVIAR LUXURY CREAM 
Caviar Luxury Cream från JANSSEN COSMETICS är en intensiv 24-tim-
mars vårdcreme för hud i behov av ökad cellförnyelse, spänst och 
vitalitet. Ett jästextrakt stimulerar den egna kollagenproduktionen i 
huden och minskar därmed volymen och djupet på rynkor. Rynkor 
reduceras synbart och huden bevarar och ökar sin elasticitet, mjuk-
het och lyster. Kaviarextrakt är rikt på aminosyror, lipider, och vitami-
ner. Detta värdefulla extrakt har en stark föryngrande effekt, ger fukt, 
reducerar rynkor och återaktiverar hudens metabolism.
Kort och långkedjad hyaluronsyra ger intensiv fukt, jämnar omedel-
bart ut rynkor som uppstår vid torr hud och ger huden spänst från 
insidan. Caviar Luxury Cream är en creme med silkeslen känsla och 
utsökt doft för dig som vill ha det allra bästa resultatet.
För den professionella salongen erbjuder JANSSEN COSMETICS lyxiga 
säsongsbehandlingar där Caviar Luxury cream, serum och 
mask ingår!

www.janssen-cosmetics.se 

www.ameliesoie.se
www.janssen-cosmetics.se
www.hudologi.se
www.janssen-cosmetics.se


Dr Dennis Gross 
- Hyaluronic Marine 
Meltaway Cleanser
Tar din rengöringsrutin till en helt ny nivå, 
en oumbärlig rengöring som både är effektiv 
och skonsam! 
Hyaluronic Marine™ Meltaway Cleanser är den 
ultimata rengöringen som underlättar i vardagen 
och gör din kvällsrutin till ett rent nöje. En oljefri, 
hypoallergen rengöring som avlägsnar alla spår 
av makeup och orenheter - i ett enda svep! 
Hyaluronic Marine™ Meltaway Cleanser har en 
härlig textur som verkar lugnande och bibehåller 
hudens fuktbalans. Perfekt även för den känsliga 
huden runt ögonen.

Kontakta oss för mer information, 
Ellancé 08-54568851 
info@ellance.se
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MARY COHR   – Hydrosmose Homme 
Hydrosmose Homme är en intensivt återfuktande och lugnande, 
lätt creme framtagen och anpassad för  mäns hud.
Hydrosmosekomplexet skapat av Mary Cohr Reserach &
Development verkar likt en biologisk svamp, det lagrar vatten 
och avger det i cellerna allt efter hudens behov. Extrakt av 
aloe vera stimulerar hudens naturliga återfuktande process. 
Ginseng verkar energigivande och ger ny lyster och fräschör
samtidigt som allantoin lugnar och dämpar eventuella irritationer. 
Hydrosmose Homme är den perfekta dagliga vården även efter 
rakning. Resultatet är en varaktigt och intensivt återfuktad hud med 
en revitaliserad och fräsch lyster.

Beauty International Wellness AB, 
tel: 08-718 31 10
info@beautyinternational.se
www.marycohr.com                                                                  

Dermalogica satsar stort 
på professionella 
behandlingsprodukter
Dermalogicas breda utbud av kraftfulla behand-
lingsprodukter, som är utvecklade för att hanteras 
av den professionella hudterapeuten, fortsätter att 
avancera. Senaste stjärnan lanserades i oktober och 
kompletterar sortimentet av intensivbehandlande, jon-
laddade serum. BioLumin-C PRO Serum motverkar 
ojämn pigmentering, stimulerar kollagensyntes och 
ger omedelbar lyster. Detta serum är en kraftfullare 
variant av Dermalogicas populära BioLumin-C Serum 
för hemmabruk och är även anpassat för att kunna 
slussas in med mikroström och ultraljud, eller användas 
i samband med microneedling, dermaplaning och 
LED. BioLumin-C PRO Serum innehåller ett ultrastabilt 
C-vitaminkomplex som kontrollerat bryts ner först när 
det appliceras på huden. I oberoende tester har detta 
komplex visat sig ha 3 gånger högre biologisk aktivitet i 
vävnaden än de idag populäraste C-vitaminderivaten 
på marknaden. 
Behandlingsutbudet med Dermalogicas skräddarsyd-
da ProSkin-behandlingar kompletteras nu med PRO 
BRIGHT – 30 minuter för kunder på jakt efter en riktig 
C-vitaminboost!

info@skinconcept.se
skinconcept.se

Amelie Soie 
Holiday Couture Collection
Be your own muse. Necessär med 3 basborstar av kristallfibrer. 
Make up Cleaner. Amelie Soie Beauty Towel som tar bort din 
make up effektivt samt Amelie Soie Beauty Bandeau. 
Inpris 318 kr Utpris 795 kr 

info@ameliesoie.se
www.ameliesoie.se

JANSSEN COSMETICS har ett stort sortiment av aktiva ampuller 
för olika hudtyper och hudtillstånd. 
Ampullerna innehåller utvalda aktiva koncentrat av högsta kvalitet.
Ampullerna är en optimal dos, dvs en ampull är avsedd för en behandling och bör alltid användas upp helt på grund 
av den bakteriefria produktionsprocessen och ett minimum av konserveringsmedel. 
Ampullens serumkoncentrat har till uppgift att öka den kosmetiska hudvårdens och behandlingens effekt. Hudens funk-
tion blir normaliserad, vitaliserad eller lugnad beroende på de enskilda aktiva substanserna i varje ampull. Dessutom är 
hyaluronsyran som finns i varje enskild ampull en fantastisk fuktighetsgivande boost för alla hudtyper.
Våra ampuller lämpar sig optimalt för applicering i en kurbehandling och kan då appliceras dagligen under en period 
av ca. 2-4 veckor, under dag- eller nattcremen.
Under klinisk behandling kan effekten av ampullen förstärkas genom JANSSEN COSMETICS eget microneedlingsystem 
– SKIN PERFECTOR eller tillsammans med iontofores. Detta är möjligt eftersom alla ampuller från JANSSEN COSMETICS 
innehåller vattenlösliga aktiva substanser, har låg molekylvikt och är joniserade (negativ laddning). Genom iontofores 
skjuts anjoner in i huden.
Prova våra ampuller! Alla med utsökt doft och känsla och upplev en direkt och långsiktig hudförbättrande effekt.

www.janssen-cosmetics.se 

www.ameliesoie.se
www.marycohr.com
www.skinconcept.se
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Berätta om din bakgrund: 
På gymnasiet läste jag ekonomisk inriktning, och 
gick direkt efter det till Lunds universitet. Efter 9 
terminer tog jag min fil. kand i beteendevetenskap. 
Därefter blev det några år på Patentavdelningen 
på Ericsson i Lund. 2003 tog livet en ny vändning 
och jag skolade om mig till Hud- och Spaterapeut 
på Gilda Skolan i Malmö. Samtidigt läste jag en 
tilläggsutbildning till nagelteknolog på helgerna. 
Efter min examen startade jag eget, även det i 
Lund. Men drygt ett år senare blev det dags att 
bilda familj och jag sålde min verksamhet.

Efter mammaledigheten fick jag ett vikariat på 
Kraft Cosmetics i Malmö. Där stannade jag sedan 
kvar i 8 år och arbetade då främst med kundtjänst-
frågor av alla slag. Men även som utbildare i make-
up, och under en tid som produktspecialist för ett 
av våra varumärken. Demodagar ute hos kunder 
blev det också då och då. Under denna tiden tog 
jag även min examen till Makeupartist. Till slut 
kände jag att jag inte kunde utvecklas mer där, och 
jag saknade att göra behandlingar och kontakten 
med slutkonsumenten, så jag tog en anställning på 
en salong i Lund. Men längtan efter en egen salong 

Text: Johanna Stridsberg  Fotograf: Kennet Ruona

väcktes igen, och jag började leta efter en egen 
lokal där jag kunde bedriva en verksamhet. Sedan 
2017 driver jag nu Hudateljén i Lund. 

Beskriv salongslokalen:
När jag först besökte lokalen som skulle komma 
att bli min dröm, var den långt ifrån färdig att 
starta salong i. Men jag fastnade för det härliga 
ljuset från takfönstren och känslan i lokalen. 
Jag såg potentialen, och efter renoveringar blev den 
en väldigt mysig och trivsam plats för både mig 
och mina kunder, en oas mitt i stan. Kunderna 
började hitta dit, och nöjda besökare är en väldigt 
tacksam marknadsföring. Jag älskar mitt jobb och 
mötet med alla kunder, och nu rullar verksamhe-
ten på bra. 

Vilka behandlingar utför ni mest? 
Jag utför ungefär lika delar ansiktsbehandlingar 
och naglar, men även färgning av fransar och bryn, 
vaxning och öronhåltagning. Makeup rådgivning-
ar och bröllopsmakeup blir det också en del av, det 
senare dock mer säsongsbetonat. 

Av ansiktsbehandlingar är det populärt med både 
de klassiska och mer avancerade hudvårdsbehand-
lingarna, för de kunder som vill ha snabba och 
tydliga resultat. 

Hur ser konkurrensen ut i området? 
Lunds centrum har flera hudvårdssalonger, både 
större och mindre. Men här finns även ett stort 
kundunderlag. Kunderna går gärna till sin egen 
hudterapeut, och då vi arbetar med olika varumär-
ken finns det något för alla.

Vilka märken och produkter jobbar ni med och 
varför just dessa? 
Efter att ha arbetat på Kraft Cosmetics förälskade 
jag mig i Comfort Zone och Bioline. Mitt huvud-
märke är Comfort Zone, vilket är ett varumärke 
som verkligen inspirerar mig i mitt arbete. De har 
en holistisk inriktning, genomtänkt från början 
till slut vad gäller miljöpåverkan, behandlingar 
och upplevelser, värderingar som ligger mig varmt 
om hjärtat och som jag gärna förmedlar till mina 
kunder. Samtidigt är det viktigt med resultat, 

SERIE / Medlemssalongen 



På en liten och mysig innergård i centrala Lund ligger Hudateljén, som drivs och ägs av Charlotte 
Stenfelt. Med sina rötter i den akademiska världen, förgyller hon numera tillvaron med sina be-
handlingar och kunskaper i ett av Sveriges akademiska Meckan. Vilken tur att livet tog en vändning 
år 2003 – annars hade Lund varit en underbart godhjärtad och proffessionell auktoriserad hudte-
rapeut mindre idag. Det är inte alls underligt att kunderna återkommer till Charlotte, och hennes 

Hudateljén – en oas där det bjuds på gedigen kunskap, noggrannhet och fantastiska resultat.

SERIE / Medlemssalongen 

Medlemssalongen 

Hudateljén 
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härliga konsistenser och dofter. I de mer avance-
rade behandlingarna arbetar jag med DermaPro 
Medical. Dels Icepeel som är en ljuvlig behandling 
som kombinerar kemisk peeling med cryoterapi. 
Dels med PRX-T33, en nålfri biorevitalisering. 
Båda ger helt fantasiska resultat.

Den ekologiska ansiktsbehandlingen utför jag 
med det svenska varumärket Hada, med influen-
ser från Japan och Sverige. Härlig vardagslyx med 
sköna produkter, dofter och snygga förpackningar. 
Det allra senaste tillskottet är DrK, en liten men 
effektiv serie från Mette Cosmetique. DrK arbetar 
med hudens mikrobiom för att ge en hud i balans. 
Känslig hud är ett stort problem i vårt klimat och 
jag har fått fantastiska resultat på hud med 
nedsatt barriär.

Vad gäller makeup valde jag att arbeta med Mii, 
även detta från Mette Cosmetique. Hudvårdande 
makeup i ett överskådligt sortiment, som bara säljs 
på salonger.

Vad gäller naglar har jag valt varumärket 
CALGEL, en flexibel gelé som är upplösningsbar. 
Detta gör att man inte filar på naglarna och det sli-
ter därmed inte på den naturliga nageln på samma 
sätt. CALGEL säljer även nagelvård i form av bla 
nagelolja och nagellack.

I shoppen säljer jag även ett grekiskt varumärke 
som heter Mediterraneum Nostrum som är ett 
komplement till den professionella hudvården. 
Så kallade feelgood produkter som jag inte gör 
behandlingar med, men som ändå är en komplett 
serie för hud, hår och kropp. Jag säljer också pro-
dukter från Xlash, nannic och Annica Vallin mfl.

Varför är ni med i SHR? 
För mig är det en självklarhet att vara med i SHR, 
det känns extremt viktigt att lyfta vår kompetens 

och profession! Vi som har gått en gedigen utbild-
ning ska vara stolta över den. Att vara auktoriserad 
hudterapeut är som en kvalitetsstämpel på vår 
kunskap och att kunden kan känna sig trygg i våra 
händer. När man arbetar ensam på salongen är det 
dessutom värdefullt med ett brett forum att kunna 
vända sig till, både för inspiration och frågor, utö-
ver vänner och kollegor i branschen. Jag har med 
glädje även nyligen fått mitt Gesällbrev, 
vilket också värderas av kunderna.

Deltar ni på några fortbildningar? 
Ja absolut. Jag är inte bekväm i känslan av att ”stå 
stilla” i utveckling. Jag vill alltid lära mig nytt, man 
är aldrig färdiglärd och inspiration behöver man 
alltid. Nu när många utbildningar är online, är det 
dessutom enklare då man sparar in på restid med 
mera. Så sista tiden har det blivit flera stycken och 
fler är inplanerade. 

Hur har du och ditt företag utvecklats om 5 år? 
Bra fråga, jag har såklart mål för min verksamhet, 
men jag hoppas att det rullar på som idag. Jag fun-
derar på att försöka hitta någon nagelteknolog på 
deltid, som kan CALGEL, så att jag kan lägga lite 
mer fokus på hudvården.

Vad är dina tips för att lyckas som hudterapeut? 
Först och främst rekommenderar jag en bra utbild-
ning. Du bör brinna för ditt jobb, för engagemang 
känner kunderna av. En fördel är även att kunna 
möta olika typer av människor så att alla känner 
sig sedda och bekväma. Var lyhörd för kunden och 
ställ frågor i början av behandlingen, för att se vad 
kunden skulle kunna komplettera sin rutin med. 
Detta ökar din produktförsäljning, samtidigt som 
du hjälper dina kunder till önskat resultat. Till sist, 
sluta aldrig att vidareutbilda dig.
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Fotograf Smile for the camera 
 



Berätta lite om din bakgrund:
-  Jag började studera till stylist och make-up artist 
i Danmark. Utbildningen var uppdelad i både en 
praktisk del och en teoretisk. Jag hann bara utföra 
den praktiska delen innan jag fick min första dot-
ter. Jag praktiserade på ett dagspa där jag senare 
fick ett jobb och jobbade kvar i 4 år. Det var ett 
väldigt kreativt och skapande arbete som gav mig 
möjligheten att få leka med färg, form och uttryck 
utifrån vilken känsla kunden ville uppnå. Det 
som däremot blev en viktig insikt för mig var att 
hur exklusiv kosmetika vi än väljer att använda så 
finns det ännu ingen makeupprodukt som lyckas 

få fram sund, frisk och glänsande hud. Intresset 
för hudvård blev allt starkare, jag bestämde mig 
för att läsa vidare till hudterapeut. Jag är fast över-
tygad om att ALLA människor verkligen kan få 
vackrare och mer välmående hud. Jag bestämde 
mig för att börja på Gilda Skolan i Malmö och full-
följa drömmen. En dröm om att ha en egen klinik 
växte under året jag studerade. Oktober 2009 bör-
jade drömmen på Face Fairy och idag har jag drivit 
kliniken i snart 11 år.

2016 kom äntligen min bok ut och det är en liten 
bok där jag ger tips och handfasta råd på hur man 
kan öka sitt befinnande. 

På Köpenhamnsvägen, mitt inne i centrala Malmö, ligger Face Fairy som ägs och drivs av Narro 
Cheikha. Jag har varit och besökt Narro och hennes vackert inreda salong flera gånger. Och ja, 
hon är verkligen en Fairy; en godhjärtad, varm och ljuvlig älva som lyckas med konsten. Jag syftar 
då inte enbart på den vackra konsten hon skapat som pryder väggarna. Utan konsten att kombi-
nera sin konstnärliga sida med sinne för färg och form, med behandlingar som andas genuinitet, 

noggrannhet och kunnande.

Välkommen till Face Fairy!

Av: Johanna Stridsberg  Fotograf: Nina Hobert
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Är ni flera som arbetar?
Jag har välutbildade och kompetenta medarbetare. 
En läkare som utför fillers och Botox, en erfaren 
massör samt en grym fransstylist.

Beskriv salongslokalen
Lokalen bestod i princip av ett enda stort rum, 
men som jag gjorde om till tre behandlingsrum. 
Med svett och tårar blev drömmen sann om en kli-
nik med min egna lilla twist.

Face Fairy ś grundkoncept är alltid att våra kunder 
ska känna att de får möjlighet till en rofylld och 
avkopplande stund i en lokal där hygien möter hög 
kunnighet inom hudvård. Face Fairys färgsättning 

går i grönt och vitt. Det gröna står för vitalitet, 
nyskapande och kraft. Det vita står för att vi tror 
på det goda inom oss alla. Det är aldrig försent att 
blomma ut och få fram kundens skönhet. Konsten 
på väggarna är min egen och det skulle kunna 
representera det lekfulla i oss. Det händer något 
magiskt med människan när denne har bestämt 
sig för att ”skala” av sig masken och på något vis 
träda fram i en naken version av sig själv. Det 
sanna träder fram lite mer.

Vilka behandlingar utför ni mest?
Det är till skillnad mot vad man kan tro, väldigt 
varierande. Dermapen har såklart fått starkt 
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F A C E F A I R Y
by

Narro Cheika

Medlemssalongen 

Face Fairy
”Jag älskar mitt jobb och känner en djup tacksamhet 

för var dag jag får möjlighet att fortsätta.”
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genomslag, men mesoterapi och syrabehandlingar 
är klassiker som aldrig kommer att gå ur tid.
Några av mina mest trogna kunder som konse-
kvent ägnat sig åt hudvård i 10 år, uttrycker att 
massagen som jag ger under en klassisk behand-
ling, slår alla krämer i världen. Det magiska i detta 
handlar egentligen om att det under en ansikts-
massage stimuleras många punkter som framhäver 
det glow som vi alla vill uppnå. Värmen från hän-
derna kombinerat med specifika rörelser är väldigt 
effektivt.

Hur ser konkurrensen ut i ditt område?
Jag anser inte att vi som är auktoriserade hudte-
rapeuter är konkurrenter, utan enbart kollegor. 
Jag vill att vi tillsammans ska lyfta vårt yrke och 
kunna utföra våra behandlingar så professionellt 
som möjligt. Konkurrensen anser jag att oseriösa 
hudterapeuter står för och de förstör vårt yrke.

Vilka märken och produkter jobbar ni med, och 
varför just dessa?      
Jag har under mina 18 år inom branschen arbe-
tat med många olika märken. Det finns ofantligt 
många bra! Det som fått mig att fortfarande hålla 
kvar i Exuviance under mina behandlingar är 
att resultatet syns omedelbart. Det är inte många 
märken som har den förmågan, men du behöver 
absolut inte använda Exuviance hemma för att 
genomgå behandling på kliniken hos mig. Jag 
anpassar alltid behandlingarna efter den hud som 
jag har framför mig. Ibland vill kunden gå över till 
Exuviance men det är alltid något som görs succes-
sivt och i mjuk övergång. Men som sagt, det finns 
många andra bra märken också.

Varför är ni med i SHR?
Vi är med i SHR för att vi alltid vill ge kunden en 
kvalitetsgaranti. Det handlar mycket om att bygga 
relationer och förtroende mellan mig och kundens 
behov. Jag älskar mitt arbete och känner således 
ett självklart ansvar i att leverera den kunskap och 
erfarenhet som jag har.

Deltar ni på några fortbildningar?       
Vi deltar på fortbildningar som vi tror fördjupar 
vår kunskap. Vi tror på att hålla oss uppdaterade 
på det som sker inom hudvårdsindustrin, men 
lutar oss också på den erfarenhet vi har och de 
resultat vi har sett hos våra kunder under åren. 
Dels så har jag deltagit i en fortbildningsdag i der-
matologi med Petra Kjellmans. Jag har också tagit 
mitt gesällbrev och har ett mål till - och det är att 
även ta mästarbrevet.

Vad är dina tips för att lyckas som hudterapeut?    
För att lyckas som hudterapeut måste du älska det 
du gör. Du kommer så tätt på andra människor. Vi 
kan känna oss ganska sårbara i de stunderna. Det 
är väldigt viktigt med en genuin närvaro när du 
utför dina behandlingar. Kunskap, erfarenhet och 
att utföra dem med känsla är extremt viktigt.
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2020
NOVEMBER
 #MakeUpSlam2020 pågår under november 

20  Prisutdelning SPA

27  SHR 65 år

27  Hudterapeutens dag

DECEMBER
5 Uppdatering certifikat spec. hudterapeut.

 Digitalt. 

2021  
JANUARI
22  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm   
 INSTÄLLT

23  Kurs certifikat nålepilation, Stockholm INSTÄLLT

FEBRUARI
15  Kurs Hygien & Egenkontroll, Göteborg

22  Kurs Hygien & Egenkontroll, Stockholm 

MARS
20  SHR kongress och årsmöte, Malmö

APRIL
23  Uppdatering nålepilation och IPL/laser  

SEPTEMBER
9-10  Hud & Kosmetik. Kistamässan, Stockholm

10  SM i Make Up, Kistamässan, Stockholm

OKTOBER
22  Uppdaterining cert nålåeilation och IPl laser
 Stockholm  

NOVEMBER
19  Uppdatering certifikat nålepilation, Stockholm

20 Kurs certifkat Nålapilation, Stockholm, 
 Prov våren 2022. 

27  Hudterapeutens dag
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Vill du också att hudterapeuten ska göra ett 
reportage om din salong kontakta vår redaktör 

på red@shr.nu.
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Rapport från Euroskills

W
orldSkills Sweden har följt 
utvecklingen och aktivt 
deltagit i alla möten och 
arbetsgrupper för att hjälpa 
till och för att få en bra bild 
över aktuellt läge.

Tyvärr har läget runtom i Europa snabbt föränd-
rats vilket får konsekvenser för alla inblandade.

Nu har WorldSkills Europe tillsammans 
med värdorganisationen i Graz  meddelat att 
tävlingarna som skulle genomförts i januari 
har skjutits på obestämd framtid.

Anledningen till detta är kopplat till den rådande 
situationen avseende Covid-19 och att läget för-

värras från dag till dag. Fem länder har valt att 
inte längre delta och utöver det har ett antal 
tävlande och experter från olika länder valt att 
inte delta.

Tävlingen har redan tidigare skjutits upp från 
September 2020 till januari 2021, och nu tvingas 
organisationerna skjuta tävlingen ytterligare på 
obestämd framtid.

WorldSkills Sweden kommer inhämta all infor-
mation rörande detta och återkoppla.

Under flera veckor har arbetet pågått med att förbereda kommande tävling. 

Att utvärdera och hitta lösningar på de utmaningar och problem pågående 

pandemi ställer till med.

Yrkes EM 2020  

Tävlingen framflyttad 
på obestämd tid

INFORMATION 
FRÅN SHR
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EU-lagstiftning
Det medicintekniska regelverket tillhör en grupp 
regelverk som går under benämningen ”the new 
approach”. Syftet är att underlätta för tillver-
kare genom att samma regler ska gälla över hela 
EU för ett visst produktområde. Produkterna 
genomgår inte ett godkännande utan tillver-
karen märker istället själv produkten med 
CE-märket för att visa att regelverkets krav är 
uppfyllda.

Två förordningar ställer de huvudsakliga krav 
som tillverkare ska följa:
•  förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska 
produkter (ofta benämnd som MDR)
•  förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik (ofta benämnd 
som IVDR).

Medicintekniska produkter utgör en viktig 
bas för god och säker hälso- och sjukvård. De 
används även inom omsorgsverksamheter och av 
patienter själva och inte minst, av konsumenter.
Det ställs särskilda krav på tillverkare att ta hän-
syn till olika användargruppers behov och kun-
skapsnivå redan vid produktutvecklingsfasen.
De nya förordningarna kommer att gälla från 
och med:
•  26 maj 2021 för generella medicintekniska 
produkter (MDR 745/2017)
•  26 maj 2022 för in vitro-diagnostiska (IVD) 
produkter (IVDR 746/2017).

Förändringarna gäller de produkter som tillver-
kare släpper ut från och med 26 maj 2020 res-
pektive 26 maj 2022.

De medicintekniska produkter som har tillver-
kats före dessa datum, och som används inom 

vården eller av andra användare, kan fortsätta 
att användas som vanligt under den livslängd 
som tillverkare har definierat för produkterna.

Kännetecken för en laglig produkt
För att se om en produkt är en laglig medicin-
teknisk produkt kan man titta efter följande:
•  produkten har märkning som innehåller 
information om produktens namn, avsedd 
användning, tillverkarens namn och adress 
(fysisk adress)
•  produkten har ett CE-märke
•  produktens märkning är på svenska
•  produkten har en bruksanvisning och den är 
på svenska. Vissa mycket enkla produkter som 
kan användas säkert utan en bruksanvisning 
kan eventuellt sakna en sådan. Även konsument-
produkter ska ha en bruksanvisning
•  produkten har en så kallad UDI-märkning 
för identifikation och spårning av den. Vissa 
produkter kan sakna en sådan under en över-
gångsperiod (övergång från Läkemedelsverkets 
föreskrifter till europeiska förordningar).

Myndighetsansvar
Läkemedelsverket är den myndighet som har 
tillsynsansvar över medicintekniska produkter 
och deras tillverkare och enligt de nya förord-
ningarna MDR och IVDR även för andra eko-
nomiska aktörer såsom importörer och distribu-
törer. Läkemedelsverket har tätt samarbete med 
andra medicintekniska myndigheter inom EU. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansva-
rar för tillsyn av hälso- och sjukvården samt 
över de produkter som tillverkas inom hälso- 
och sjukvården, så kallad egentillverkning.

  NYA REGLER PÅ GÅNG FÖR 
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Medicintekniska området genomgår för närvarande en omfattande förändringsprocess i och 

med att den gamla lagstiftningen med europeiska direktiv och Läkemedelsverkets föreskrifter 

ersätts successivt med europeiska förordningar. Förändringen innebär att gemensam lagstift-

ning behålls, men den ställer ökade och tydligare krav på tillverkare för att användare ska få 

tillgång till säkra och effektiva produkter. Nytt är också att importörer och distributörer omfattas 

av den nya lagstiftningen. Det ställs ökade krav även på granskande organ (så kallade anmälda 

organ) och medicintekniska myndigheter.

Text: Annica Joensuu

D
et har ju varit en svår tid för 
alla på olika sätt sedan pande-
mins utbrott.
Vi hoppas Ni alla hittat energi 
och styrka att kämpa på. Det 
gäller ju att försöka tänka nytt 
och vara kreativ, för oss alla.

Det gäller ju att på alla tänkbara sätt underhålla 
sina kunder och hitta skräddarsydda lösningar 
för Era kunder, så att dom stannar kvar hos Er.
Nu och framförallt framåt, känns det som att 
omhändertagande och handpåläggning kommer 
vara viktigare än någonsin för människor.

Under sommaren har vi i Utbildningsutskottet 
haft planeringsdagar för kommande höst 
och vinter.
Vi har deltagit i Skolmöten.
Vi arbetar kontinuerligt med utveckling för våra 
medlemsskolor på olika sätt.
Vi arbetar också med att se över dokumenten för 
Mästarbrevutbildningen med flera.

Vi önskar Er alla en fortsatt fin höst.
Var rädda om Er och ta hand om varandra på 
bästa sätt.

Utbildningsutskottet/Anne-Lie

                                          SHR´s medlemmar:

Rapport från Utbildningsutskottet  

Hej alla kollegor.
Hösten är ju en tid då vi verkligen kan ta hand om våra kunder 

på bästa sätt. Bädda ner dom och göra allt för huden och samtidigt fylla på 
med massor av energi.

Utbildningsutskottet
Rapport från 



88  |  hudterapeuten november 2020 november 2020 hudterapeuten  |  89  

Naturvårdsverket / Nya reglerNaturvårdsverket / Nya regler

NYTT SÄTT ATT RAPPORTERA 
FARLIGT AVFALL

F
arligt avfall kräver särskild han-
tering eftersom det kan vara till 
exempel brandfarligt, frätande 
eller giftigt för människor och 
miljö.  Den senaste statistiken 
visar att det uppstår över 2 mil-
joner ton farligt avfall per år i 
Sverige. Men statistiken är osäker, 

uppdateras bara vartannat år och tillsynsmyn-
digheter saknar i nuläget effektiva verktyg för att 
kunna spåra flödet av farligt avfall.

Alla känner inte till nuvarande skyldighet
Sedan tidigare har verksamheter som lämnar 
ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar 
farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa 
uppgifter om avfallet. Sannolikt är inte alla verk-
samheter som producerar farligt avfall medvetna 
om att de har en så kallad anteckningsskyldighet. 
Nästan alla verksamheter producerar någon form 
av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör 
och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt 
från en stor fabrik till ett företag med få anställda 
som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Regeländringar både 1 augusti och 1 november
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 
den 1 augusti och berör alla verksamheter som 
producerar, transporterar, samlar in, behandlar 
samt mäklar eller handlar med farligt avfall. 
Från den 1 november ska dessa verksamheter 
börja rapportera in antecknade uppgifter om det 
farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos 
Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya reg-
ler är att företag och verksamheter ska rapportera 
in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett 
nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills 
har uppgifterna enbart funnits antecknade hos 
varje verksamhet och behövt redovisas först på 
begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?
Alla verksamheter som

•  producerar farligt avfall

•  transporterar farligt avfall

•  tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

•  mäklar eller handlar med farligt avfall

•  behandlar farligt avfall. 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksam-
heter av det nya avfallsregistret.

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till 
uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer 
uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrap-
portering till EU samt till avfallsstatistik.

Grundlägger cirkulär ekonomi och säker 
avfallshantering
Förslagen till regeländringar följer av EU:s så 
kallade avfallspaket med ändringar av ett antal 
direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de 
regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och 
ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett 
lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta 

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter 

ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. 

Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

ett elektroniskt register för uppgifter om farligt 
avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll 
och spårbarhet.

Avfallspaketet syftar också till att främja en 
cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning 
av avfall öka och mängden avfall minska. Det 
blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer 
tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säker-
ställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också 
en förutsättning för att kunna välja de mest lämp-
liga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.  

Föreskrifter om antecknings- och rapporterings-
skyldighet och lämnande av uppgifter om farligt 
avfall till avfallsregistret: NFS 2020:5

Farligt avfall
Farligt avfall innehåller eller består av ämnen 
som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet 
är farligt är det viktigt att det hanteras på ett 
riktigt sätt. Därför omfattas farligt avfall av en 
mängd regler.

Totalt uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall år 
2016 varav 0,4 miljoner ton kom från hushål-
len. De största mängderna farliga avfall består av 

jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, 
träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, 
kasserad utrustning, oljeavfall och blandat 
bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, 
rapport 6272).

Exempel på farligt avfall i yrkesmässig hygienisk 
verksamhet: elektronik, lysrör, batterier, metall-
ler (instrument), målarfärg, lösningsmedel (tex 
nagellacksremover), väteperoxid, riskavfall (blod-
smitta), stickande skärande avfall.

Läs mer här:
 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/
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SHRs medlemsförsäkringar
Som medlem i SHR kan du teckna förmånliga 
försäkringar, såsom behandlingsskadeförsäk-
ring, företagsförsäkring/praktikförsäkring, 
sjukavbrottsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, 
olycksfallsförsäkring samt diagnosförsäkring. 
Du kan även nu teckna privata försäkringar så 
som fordonsförsäkring, hemförsäkring och 
gravidförsäkring. 
För mer information om de privata försäkring-
arna besök www.modernaforsakringar.se/shr

Behandlingsskadeförsäkring - 
medlemskrav
SHRs behandlingsskadeför-
säkring gäller endast för med-
lemmar, egna företagare och 
anställda som är medlemmar. 
Behandlingsskadeförsäkringen gäl-
ler för avancerade behandlingar för-

utsatt att man uppgett vilka avancerade behand-
lingar man arbetar med. Vi vill även upplysa 
om att vissa behandlingar är undantagna från 
försäkringen samt att vissa behandlingar kräver 
ytterligare kompetens och tilläggsförsäkring. 

För mer information om vilka behandlingar som 
omfattas besök www.arctic.se/shr. Kom ihåg att 
SHR har som medlemskrav att du måste ha en 
behandlingsskadeförsäkring som skyddar dig 
och dina kunder om någon skulle bli skadad i 
en behandling!

Utökad behandlingsskadeförsäkring – för servi-
cemedlem och leverantörer
I de fall servicemedlemmar eller leverantörer 
utför behandlingar t.ex. vid utbildning och 
demonstrationer måste en utökad behandlings-
skadeförsäkring tecknas.  Det är ett obligato-
riskt krav från SHR att inneha detta skydd. 
Servicemedlem och leverantörer ska vid för-
säljning, uthyrning, leasing eller liknande ge 
noggrann och fullständig utbildning på aktuell 
utrustning och/eller produkter, där så fordras 
för dess optimala och fullt säkra användning.

Företagsförsäkring/praktikförsäkring
Som egen företagare är man extra sårbar om 
man råkar ut för en skada som går ut över 
verksamheten. Man kan drabbas av ett ofrivil-
ligt avbrott, ett inbrott, bli skadeståndsskyldig, 
hamna i tvist eller så kan en av dina kunder 

SHR:s  
medlemsförsäkringar

Som medlem i SHR kan du teckna förmånliga försäkringar, såsom behand-
lingsskadeförsäkring, företagsförsäkring/praktikförsäkring, sjukavbrottsförsäk-
ring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt diagnosförsäkring. Du kan 
även nu teckna privata försäkringar så som fordonsförsäkring, hemförsäkring 
och gravidförsäkring. För mer information om de privata försäkringarna besök 

www.modernaforsakringar.se/shr.

få en personskada som uppkommit genom ett 
olycksfall i din lokal. Oavsett typ av skada kan 
det bli kostsamt för ditt företag. 

Som medlem i SHR har du förmånen att teckna 
en företagsförsäkring/praktikförsäkring som är 
direkt anpassad för dig som är hudterapeut och 
driver ett företag.  Försäkringen är en bransch-
specifik försäkring, som innehåller tio olika för-
säkringar, med just det som du har behov 
av i din verksamhet.   

Följande moment ingår:

•  Egendomsförsäkring 
(varor, maskiner, inventarier mm)
 -  Allrisk
 -  Brand
 -  Inbrottsskador
 -  Vattenskador
•  Glasförsäkring
•  Avbrottsförsäkring
•  Överfalls- och krisförsäkring
•  Kundolycksfall
•  Ansvar
•  Rättsskydd
•  Maskinförsäkring
•  Verktygsförsäkring
•  Tjänstereseförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring
Som medlem i SHR kan du även teckna en för-
månlig sjukavbrottsförsäkring som skyddar dig 
om du blir sjukskriven. En långvarig sjukskriv-
ning kan få allvarliga konsekvenser för din verk-
samhet.  
Dina intäkter minskar drastiskt, samtidigt som 
dina fasta kostnader, såsom hyra, värme och 
fasta elkostnader kvarstår. Försäkringen hjälper 
dig att klara av dina fasta kostnader.

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringen kan du teckna för dig 
och/eller dina anställda. Den har två huvud-
syften:

•  Dels så hjälper den dig att snabbare få spe-
cialistsjukvård så att du snabbare ska kunna 
komma tillbaka till jobbet. Istället för den all-
männa vårdgarantin i Sverige som är 90 dagar, 
är du garanterad att komma till en specialist-
läkare inom 3 arbetsdagar efter att du fått en 
remiss utskriven av en allmänläkare. Om du 
sedan behöver vidare behandling t.ex. en opera-
tion, är den allmänna vårdgarantin ytterligare 
3 månader, dvs. det kan ta ända upp till 6 måna-
der innan du får en operationstid, men med 

hjälp av försäkringen förkortar du ned den tiden 
till 21 arbetsdagar.

•  Dels så hjälper den dig att täcka de kostnader 
som du har i samband med att du söker vård, 
t.ex. läkarvård, övernattning på sjukhus, resor 
till och från sjukhus, rehabiliterings- och hjälp-
medelskostnader.

Sjukvårdsförsäkringen finns i två olika utföran-
den, Bas och Plus. 
Kontakta oss så berättar vi mer vad som skiljer 
dem åt. 

Olycksfallsförsäkring
En olycka kan ske när som helst på dygnet och 
att stå utan ett skydd kan bli dyrt. Vi har därför 
tagit fram en olycksfallsförsäkring som gäller 
både under arbetstid och fritid. Med olycksfalls-
försäkringen kan du utan självrisk, få ersätt-
ning för de kostnader som uppstår i samband 
med olycksfallet.  Du har även möjlighet att få 
ersättning för eventuella bestående men du fått 
på grund av olycksfallet. Även olycksfallsförsäk-
ringen kan tecknas för dina anställda.

Diagnosförsäkring
En allvarlig diagnos förändrar livet, inte bara för 
dig utan också för dina närmaste. 
I en sådan situation kan det vara skönt med ett 
ekonomiskt andrum och stöd. 
Försäkringen ger dig extra trygghet i form av ett 
engångsbelopp om du (den försäkrade) drabbas 
av någon av de 20 diagnoser som fastställs i vill-
koren. Exempelvis cancer, stroke, hjärtinfarkt, 
kvarstående men av TBE eller hjärnhinnein-
flammation.

Låt oss hjälpa dig

Vi på Arctic kan även erbjuda försäkringar som 
gäller för dig privat, så som fordonsförsäkring, 
hemförsäkring, djurförsäkring eller barn- 
gravidförsäkring. 
Låter det intressant? Kontakta oss. 

Vi som jobbar på Arctic med SHRs grupp-
försäkringar heter Linda, Alexandra, 
Madelene och Barfin. 
Du når oss på telefonnummer 08-746 05 60 
(knappval 2) eller via e-post: foretag@arctic.se. 
Besök även vår hemsida www.arctic.se/shr

Vi hjälper dig att se till så att du har 
rätt försäkring! 

SHR:s medlemmar: 
Info från Arctic 

SHR:s medlemmar: 
Info från Arctic 
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Försäkringar 

•   Hudvårdsmaskiner eller annan apparatur 
med ett nyanskaffningsvärde som är 
lägre än 50 000 SEK

Samtliga maskiner omfattas per automatik av 
maskinskadeförsäkringen (inifrån kommande 
maskinskador) och egendomsförsäkringen (uti-
från kommande skador, tex brand, inbrott, vat-
ten) som ingår i SHRs företagsförsäkring. Inget 
tillägg krävs. Har du ingen företagsförsäkring 
eller har du en företagsförsäkring tecknad i ett 
annat bolag rekommenderar vi dig att kontakta 
oss på Arctic, 08-746 05 60.

HAR DU EN MASKIN 
I VERKSAMHETEN SOM KOSTAR 

50 000 SEK ATT KÖPA IN NY? 

Vi redogör för vad som gäller 
för dina maskiner

•  Leasade maskiner

Samtliga maskiner som du leasar omfattas av 
din egendomsförsäkring. Det är däremot väldigt 
vanligt att du betalar för en likvärdig försäkring 
som ingår i din företagsförsäkring till leasingbo-
laget. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att få ner 
din leasingkostnad rejält.   

•  Hudvårdsmaskiner eller annan apparatur 
med ett nyanskaffningsvärde 
högre än 50 000 SEK 

Samtliga maskiner som har ett högre nyan-
skaffningsvärde än 50 000 SEK omfattas av 
egendomsförsäkringen som ingår i SHRs före-
tagsförsäkring, däremot gäller inte maskinska-
deförsäkringen för dessa maskiner, dvs du har 
inget skydd om maskinen helt plötsligt går sön-
der och behöver repareras. Tillägg krävs således. 
Tillägget kan ej tecknas på maskiner som är 
äldre än 10 år. Kontakta Arctic, 08-746 05 60. 

Vanliga maskiner som har ett högre nyanskaff-
ningsvärde än 50 000 SEK är:

- Radiofrekvens
- Ultraljud
- Kavitation
- Mikrodermabrasion
- Kryolipolys
- Laser 
- IPL

SÄLJES 

Hornstull/Södermalm 

Väletablerad Exuviance salong
Väletablerad Exuviance salong vid 
Hornstull/Södermalm som har funnits i 13 år 
med bra omsättning.

42 kvm med 2 st behandlingsrum med butik.
Endast mail-kontakt där du berättar om dig själv 
då jag kontaktar dig för vidare information.
misskniss@icloud.com

SÄLJES 

Östersund/Frösön  

Etablerad hudvårdssalong  
sedan 22 år

Två behandlingsrum, toalett och butiksdel med 
inredning. 67 kvm. med stora skyltfönster, 
hyra 5000 kr./mån.

Kontakt Lenas Parfymeri & Skönhetsvård 
Tel. 063-10 85 90

SÄLJES / UTHYRES 

SÄLJES  

Epileringsapparat sterex blend & 

Behandlingssäng ionto comed

Epileringsapparat sterex blend med lite 
tillbehör som nålar. 
Inköpt ca 1 år sedan. 14.000:- 

Behandlingssäng ionto comed, höj/sänkbart 
och justerbar huvud-/fotdel. 
Inköpt för ca 2 år sedan. 18.000:-

Priset är diskuterbart. Vid intresse eller frågor 
mejla eller ring.
Felicia.moller@live.se 
0705610003

UTHYRES  

Lokal uthyres 
gamla Råsunda/Solna 

Fint ljust rum, ca 7 m2, i frisörsalong i gamla 
Råsunda/Solna, uthyres. Möjlighet finns från nu. 
Egen kundkrets en fördel, men det kan finnas 
möjlighet att utöka.

Ring Monika 08 83 06 26
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SERIE / SHR i media

Vår ordförande 
Annica Joensuu är invald i 
CIDESCO's PR-kommite'
Mycket nytt är på gång för att stötta de olika 
sektionerna i världen.

PR-ANSVARIGA LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA 

KANALER OCH VAR SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA.

HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ FACEBOOK-

SIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR  

OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER 

GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP: SHR MEDLEMMAR, DÄR VI NU ÄR 1343 AUKTO-

RISERADE 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 3 799, FACEBOOK 5 751

 

SHR I MEDIA 
JUNI 2020 - AUGUSTI 2020

22/6   

Vår medlem Bm Ryding, Bm:s Hud och spa i KHaktuellt #6 2020
Reportern provar på en behandling och artikeln avslutas med: 
”I rådande pandemi är det viktigt med hygienen, Bm är alltid noga 
med handhygienen, nu mer än någonsin. Dessutom använder hon 
ett visir framför munnen.”

SERIE / SHR i media

20/8
Artikel om SHR:s medlem Studio Aroma 
i Aftonbladet.  
Ur artikeln; ”Studio Aroma erbjuder både 
traditionella ansiktsbehandlingar, massage, fot-
vård och vaxning, vid sidan av avancerad hud-
vård, permanent hårborttagning och Lashlift. 
De är alla auktoriserade hudterapeuter och 
innehar dessutom Internationell CIDESCO-
examen, samt tagit steget längre genom obliga-
toriskt gesäll- eller mästarbrev för de anställda 
som enligt Anna Maria ökar kompetens och 
stärker förtroendet gentemot kunder.”

SERIE 

SHR har marknadsfört våra medlemmar under sommaren bland annat genom att regelbundet dela våra 
reklamfilmer på Facebook och Instagram:

 ”När ni väljer hudterapeut eller salong, försäkra er om att de är medlemmar i SHR.  Då är ni garanterade 
gediget utbildade hudterapeuter som innehar behandlingsskadeförsäkring. Så välj en hudterapeut som är 
medlem, ni hittar våra medlemmar på shr.nu.”

26/8
Lina Ivarsson, Palina AB, SHR service-
medlem, utsedd till Årets Företagare i 
Örebro län 2020. 
Motivering: ”Årets företagare i Örebro 
län 2020 bryter med svenskt superma-
terial ny mark som nu erövrar markna-
den. Personens ovilja att kompromissa 
omvandlas till viljan att göra det som 
är bra på alla parametrar. Frustrationen 
hos vinnaren skapar en sällan skådad 
kreativitet, och stora framgångar därtill. 
Det här är hudnära innovationskraft 
– eller ska vi kalla det för innovations-
prowder?”
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• JANSSEN COSMETICS SVERIGE 
Almekärrsvägen 3
443 39 Lerum
Jeanette Huss
tel 0732-17 64 79
E-post: janssen-cosmetics@halsoakademi.se
Hemsida: www.halsoakademi.se/
Janssen Cosmetics

• KFI SPA MANAGEMENT AB 
Artillerig. 42, 2 tr 
114 45 Stockholm 
Maria Grunditz 
tel 08-534 885 00
E-post: maria.grunditz@kerstinflorian.se 
Hemsida: www.kerstinflorian.se 
Kerstin Florian Kropps- och skönhetsprodukter 
samt spa-utbildning. 

• KRAFT GROUP AB
Kalendegatan 25
211 35 Malmö
040-23 20 90 
info@jkraft.se
Hemsida: www.kraftcosmetics.se,  www.kraft-
haircare.se,  
www.kraftmedical.se, www.kraftnordic.se
BIOLINE – Ett komplett varumärke med skräddar-
sydda kurbehandlingar för alla hudtyper. 40%-
iga AHA syror och potenta aktiva ingredienser för 
dig som vill ha snabba resultat.
MEDIK8 – Resultat genom banbrytande grund-
forskning. Extremt potenta produkter som vunnit 
flera internationella priser.
COMFORT ZONE – Underbara produkter med 
den nya miljömedvetna och extremt innovativa 
utvecklingen i fokus. Uppfyller allt från den lilla 
salongen till det stora SPA:ets behov.
PÜR COSMETICS – Hudvård eller makeup? 
Vi säger både och! Fantastiska produkter 
från USA som är trendiga och hudvårdande. 
Mineralmakeup när den är som bäst.
COOLTECH – Frys bort ditt fett permanent! 6 olika 
handtag gör detta system till en av marknadens 
mest flexibla och prisvärda.
PRIMELASE – Diodlasern med multipla vågläng-
der (755nm, 810nm, 1060nm). Dessutom med 
ända upp till 4800W. Extrem kraft ger extremt 
effektiva resultat.
CANDELA – En av världens mest välrenomme-
rade lasertillverkare från USA. De flesta univer-
sitetssjukhus runt om i världen och Sverige har 
Candelas lasersystem.

• LUXORO AB
Lästmakargatan 10 2 tr
111 44 Stockholm
Tel 08-522 457 20
order@lecticaint.se
Hemsidor: http://www.lecticaint.se http://www.
dermaceutic.se http://www.menemoy.se
Distributör och agent för CE-märkt hudvård 
och kemiska peels. Produktserier: mene&moy, 
Dermaceutic och Caviar of Switzerland. 
 
• LYCON NORDIC LTD
Underhaugsveien 3 c
0354 Oslo
Janet Beitnes
Tel +47 928 53 057 / 08-551 196 60
E-post: jsb@lyconnordic.se
Hemsida: www.lyconnordic.se
Lycon Cosmetics, I Love My Muff 
 
• MAKEUP ACADEMY BY DASHL
St Eriksgatan 96 
113 30 Stockholm 
Tel 08-723 17 00
E-post: info@makeupacademy.se 
Hemsida: www.makeupacademy.se 
Vi erbjuder yrkesutbildningar inom makeup, hår, 
manikyr och lash/browlift. 
 
• MARIA ÅKERBERG AB 
Rya Industriväg 33 
439 62 Frillesås 
Maria Åkerberg 
Tel 0340-27 00 00
E-post: info@mariaakerberg.com
Hemsida: www.dermanord.com 
Svenskproducerad ekologisk professionell hud-
vård, kroppsvård, hårvård, babyvård, makeup 
och tillbehör. Löpande teoretiska utbildningar 
om produkterna, hudsjukdomar och ingredien-
ser, samt praktisk utbildning i världsunika ansikts-
behandlingen Pure Cell Treatment. 

• MARJA ENTRICH AB
Sturegatan 32, 
Box 5393 
102 49 Stockholm 
Tel 08-663 82 44
E-post: info@marjaentrich.com 
Hemsida: www.marjaentrich.com 
Marja Entrich produkter 

• METTE COSMETIQUE AB  
Florettgatan 31
254 67 Helsingborg 
Ingemar Berg 
Tel 042-16 00 17
E-post: mail@mettecosmetique.se 
Hemsida: www.mettecosmetique.se 
Nimue hudvård, pHformula hudvård
Kalahari hudvård, DrK hudvård,
Bioearth ekologisk hudvård,
Mii make-up och solprodukter,
Artdeco Make-up

• METTE PICAUT AB
Stora Åvägen 21 
436 34 Askim
Mette Picaut
Tel 070-974 18 73
E-post: info@mettepicaut.se
Hemsida: www.mettepicaut.se
Mette Picaut Swedish Skincare: Exklusiv hudvård 
för ansiktet till salonger och spa.

• MMSKINCARE AB  
Bryggavägen 133
178 51 Ekerö
Lene Meldgaard
Tel. 0733 846 847
E-post: info@mmskincare.se
Hemsida: www.mmskincare.se
Distributör av Beauté Pacifique, Dermapen och 
Africology. Mer information på respektive web-
sidor.

• NANNIC SVERIGE AB
Linjalvägen 6A
187 66 Täby
Tel: 08 – 732 35 80
E-post: info@nannic.se
Hemsida: www.nannic.se
@nannicse 
NANNIC NBE PROFESSIONAL – Några av markna-
dens kraftfullaste och mest eftertraktade appa-
raturer med specialutvecklade serum. Säkert 
och väl beprövat. Synlig resultat direkt. NBE 500 | 
NBE 800 | NBE 1000 | NBE 3000 | NBE Deep skin. 
NANNIC SKIN CARE BY SCIENCE – bioaktiv kvali-
tetshudvård för långsiktig förbättring av hudens 
struktur. EXCELLENCE BY NANNIC – Exklusiv hud-
vårdsserie baserad på cellforskning. NANNIC 
HAIR, SCALP & ROOTS – banbrytande produktse-
rie för synligt ökad tillväxt av friskt och starkt hår. 
REM QUALITY SALON, SPA & BARBER FURNITURE – 
brett sortiment av kvalitativa behandlingsmöbler 
och inredning för salong, spa och butik. 
 
• NOSCOMED
Svanemøllevej 11
2100 København Ø, Danmark
Michael Klarskov
Tel +45 36 30 64 44
E-post: mkj@noscomed.com
Hemsida: www.noscomed.com
Innovativ Skincare, iS Clinical 

• ORGANIC BEAUTY /  M.ÅSMUNDHAVN AB
Industrivägen 1
302 41 Halmstad
Magnhild Åsmundhavn 
Tel 035-34588  /  0708619888
E-post: magnhild@asmundhavn.se
Hemsida: www.organiclyx.com www.oxygenbe-
handling.se
INTRACEUTICALS HYPERBARIC OXYGEN SYSTEM - 
Maskin/hudvård salonger/SPA (aukt.terap), 
ABLOOM ORGANIC SKIN CARE - 
hudvård/holistisk behandling salonger/SPA (aukt.
terap,), 
LE CHATEAU DU BOIS ECOCERT- hudvård /wellbe-
ing, Fotvård/Massage/SPA,
IXXI COSMETICS - hudvård, 
KOKORO HARAMAKI - ryggvärmare (arb.kläder), 
NASOPURE Nässköljare
 
• PALINA AB
Stålgatan 4
703 63 Örebro
Lina Ivarsson
Tel 019-17 93 30
E-post: lina.ivarsson@palina.se
Hemsida: www.palina.se
PALINA

• POWERLITE AB
Flöjelbergsg. 8 A
431 37 Mölndal
Mats Höljö
Tel 031- 706 65 50
E-post: mats.holjo@powerlite.com
Hemsida: www.powerlite.se
Powerlite IPL, Powerlite Peeler 2.0, Powerlite Skin 
Care System, Powerlite Microneedling System, 
Powerlite Masq+, Powerlite RF, Powerlite Duo, 
Proshock Ice 

• RS BIOKOSMETIK AB 
Hagadalsgatan 6
651 32 Valdemarsvik
Carina Swartz
Tel 0123-104 51
E-post: rs@rosenserien.com
Hemsida: www.rosenserien.com, 
ww.swedeneco.com
Rosenserien

• SCANDINAVIAN COSMETICS AB 
Box 9078 
200 39 Malmö 
Suzanne Jaeger
Tel 040-31 15 00
E-post:suzanne.jaeger@scanco.se
Hemsida: www.scanco.se
Hudvård, makeup, doft: Clarins, Kanebo. För 
salong samt ytterligare ca 35 kosmetik/doft-
märken. 

• SCRATCH OF SWEDEN
Bjurholmsplan 25 
116 63 Stockholm 
Marie Houston 
Tel 08-694 70 45
E-post: Info@scratch-nails.se
Hemsida: www.scratchofsweden.se 
Hand- Fot- och nagelvårdsprodukter. Scratch 
Brilliant UV Gel System, Scratch Rapid Fiberglas 
System och Scratch Colors, Treatment & Deco 
- dermatologiskt testade kvalitetslack, Bella 
Mani och Cuccio - manikyr/pedikyr-produkter, 
Spangles dekorationer, Solglo sol-sprayprodukter 
och Star Nails. Nagelterapeututbildningar. 
CUCCIO SWEDEN AB
Bjurholmsplan 25
08-232228
116 63 Stockholm
info@cucciosweden.se
www.cucciosweden.se

• SERVITA AB 
Box 3 
239 21 Skanör 
Louise Tibell
Tel 040-47 01 01 
E-post: info@servita.se 
Hemsida: www.servita.se, www.microgold.eu
Apparatur för avancerad hudvård, PRP, PDO-
trådar, Serum
 
• SKINCARE BY US
Riddargatan 3 B
114 35 Stockholm
Nike Jacobsson
Tel 073-435 18 01 
E-post: nike@skincarebyus.com 
Hemsida: www.skincarebyus.com
Circadia

• SKIN CONCEPT AB 
Ranhammarsv. 20
168 67 Bromma
Tel 08-545 787 40
E-post: info@skinconcept.se 
Hemsida: www.skinconcept.se 
Dermalogica (hudvårdsprodukter), Jane Iredale 
Skin Care Makeup (makeup), Combinal (allt för 
fransar och bryn).

• TECHNOVITAL AB 
Gyllenstiernsg. 16 
115 26 Stockholm 
Lars Kadmark 
Tel 08-765 68 60 
E-post: info@technovital.se 
Hemsida: www.lpgsverige.se 
Distributör för franska LPG Systems maskiner och 
hudvårdsprodukter.  
 
• WAX LOGIC SVERIGE 
DIN TID SKÖNHETSSALONG I STOCKHOLM AB
Banérgatan 25
115 22 Stockholm 
Lena Bjurinder
Tel 08-667 07 00
E-post : info@waxlogicsverige.se
www.waxlogicsverige.se 
Wax Logic vaxprodukter.  Vax serie med olika 
vaxer samt tillbehör. Utbildning inom intimvax-
ning (Brasiliansk), speedwax, etc. Försäljning av 
Vajjazzles. Försäljning av Ines de Castilho Skin 
Jewellery.

• YVONNE RYDING SCANDINAVIA AB
Åsvägen 140
836 95 Ås
Yvonne Ryding
E-post: yvonne.ryding@telia.com
Hemsida: www.yvonneryding.com
Yvonne Ryding Hudvård

• ACASIA HUDVÅRD AB 
BOX 35
13321 Saltsjöbaden
Tel: 08-400 258 08
info@acasiahud.com
www.acasiashop.com
ACASIA SKINCARE - Svensk Hudvård,  
Dr Temt försäljnings- och salongsprodukter
 
•  AKADEMIKLINIKEN
Storängsvägen 10
115 42 Stockholm
Tina Gunnarsson
Tel: 08-614 54 00
E-post: ordersv@ak.se
Hemsida: www.ak.se
Akademikliniken, Skincare

•  ALEX COSMETIC SVERIGE AB
Nygatan 33
931 32 Skellefteå
Helen Nordström - Jörgen Lindmark
Tel: 072-556 56 00
E-post: info@alexcosmetic.se
Hemsida: www.alexcosmetic.se
Alex Cosmetics, Herbs2peel 
 
•  AMELIE SOIE / SECRETS DE BEAUTÉ
Vallhallavägen 110
114 41 Stockholm
Therese Ekehjelm
Tel: 08-661 17 99
E-post: info@ameliesoie.se
Hemsida: www.ameliesoie.se
Amelie Soie
 
•  BABOR SVERIGE AB
Humlegårdsgatan 13, 3 tr
114 46 Stockholm 
Charlotte Axlund 
Tel +46 73 787 67 82
E-post: charlotte.axlund@babor.se 
Hemsida: www.baborsverige.se
Babor.
 
• BEAUTY CONCEPTS
Trädgårdsgatan 8
451 31 Uddevalla
Reni Mobrandt
Tel. 0522- 150 60
E-post: info@nailsystems.se
Hemsida: www.nailsystems.se
NSI, Leighton Denny, BCL Spa, Rhea

•  BEAUTY HOUSE
Industrig. 42 
312 34 Laholm 
Lone Bjerregaard 
Tel 0430-716 00 
E-post: beautyhouse@telia.com 
Hemsida: www.thalion.se 
Thal’ion thalasso cosmetics, Malu Wilz beauty 
collection, Reflections färganalyssystem. 

• BEAUTY INTERNATIONAL WELLNESS AB
Box 4063
131 04 Nacka
Jenny Bove, Nathalie Perron
Tel: 08-718 31 10
E-post: info@beautyinternational.se
Hemsidor: www.guinot.se www.smartbuy.se 
www.beautyinternational.se
Guinot, Mary Cohr, Masters Colors, Smart Buy: 
Depilève, Anesi, Belfeet, Courtin, Combinal, 
Apilus, Velona, utrustning och tillbehör. 
 
• BEAUTY SERVICE SWEDEN AB
Hufvudstagård, Sjölängan
171 73 Solna
Jenny Eyre
Tel 08- 684 50 500
E-post: info@beautyservice.se
Biodroga, Biodroga MD, Sans Soucis, Reviderm, 
cellucur, Skintelligence
 
• BEAUTY STOCKHOLM FILIAL
Bandyvägen 10 
741 30 Knivsta
Marika Heinänen
Tel +358 (0)45 31 00 890
E-post: Marika@facehelsinki.fi 
Hemsidor: www.facehelsinki.fi
Varumärken: Denova Pro, Ziaja, Derma Oxy, 
Pacse och Kent.

• BIOCOOL AB
Gymnasievägen 16
93157 Skellefteå
Tel 0910 215070
E-post: kontakt@bioccol.se
Hemsida: www.biocool.se
Varumärken: Biocool Medical Footcare, BioColl 
Safewash, Biocool Acne Cleaning.
 
• BIO SCULPTURE OF SCANDINAVIA AB
Packhusgatan 8 
451 42 Uddevalla
Hanna R. Andresen
Tel 0522-383 60
E-post: hanna@biosculpture.se
Hemsida: www.biosculpture.se
Varumärken: Bio Sculpture Gel

• CALGEL SWEDEN
Skeppargatan 48
114 58 Stockholm 
Jenny Fredriksson
Tel: 08-663 28 28
E-post: info@calgelsweden.se
Hemsida: www.calgelsweden.se
Nagelprodukter, geléer och tillbehör 
Calgel och Iz beauty Ltd

• CICAMED
S:t Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm
Maria Silver
Tel: +46 (0)8 442 15 30
Fax: +46 (0)8 442 15 39
www.cicamed.com
info@cicamed.com
Organic Science ekologisk hudvård

• DERMA INNOVATION 
Vågmästareg. 34 
774 35 Avesta 
Linda Bolin Hallström 
Tel 08-32 57 33 
E-post: info@dermainnovation.se 
Hemsida: www. dermainnovation.se 
Crystal Clear Skin Care, Nouveau Contour, 
Premier Pigments, Beauty Sense, Cavitation 
Ultra Slim 1000: Hudvårdsprodukter, 
Skönhetsapparatur- Microdermabrasion, 
Oxygen, E-light, Spray tan, Cavitation, Skin 
Scrubber.
Permanent makeup maskiner,  Tatuerings pig-
ment, Tattooremover pasta, Tatueringsnålar samt 
förbrukningsmaterial inom permanentmakeup.
Fransböjnings kit , Fransextension, Fransnäring, 
Make-up pennor. Kurser: Permanent Make-up 
Basic, Advanced och Medecinsk pigmentering, 
Tattooremover, Fransböjning, Fransextension.

• DERMA PROMEDICAL
Nygatan 10
334 33 Anderstorp
Tel 0371-184 66
E-post: info@dermapromedical.se
Hemsidor: www.dermapromedical.se, www.
dermaroller.se, www.tebiskin.se, www.enerpeel.
se, www.jettplasma.se, www.aknicare.se, www.
rosacure.se
TEBISKIN – Avancerad Hudvård för Estetisk 
Dermatologi. Specialdesignad för samverkan 
med Kemiska Peels, Microneedling, Kirurgiska 
ingrepp och/eller Injektionsbehandlingar. EJ 
nätförsäljning!
ENERPEEL – Medicintekniskt klassade Kemiska 
Peels i potenta styrkor med lågt pH-värde. 
Komplett med alla verkningsmekanismer, för 
alla hudtyper och indikationer. Från enklare 
Glykolsyror till avancerade TCA-behandlingar.
DERMAROLLER/E-DERMASTAMP – Medicintekniskt 
klassade instrument och originalet för manuell 
Microneedling samt maskinell vertikal nålning.
ICEMASK - Sheetmask med Liquid Ice 
Technology.
JETT PLASMA – Plasmaljusbehandling baserad på 
patenterad likström för både ablativ och icke-
ablativ avancerad estetisk behandling.
PRX-T33 – Medicintekniskt klassad Nålfri 
Biorevitalisering
SYNCHROLINE – Avancerad Hudvård och 
Medicintekniskt klassade produkter.
OPERA – LED-ljus Mask med Jontofores.
DREAMWEAVE & CO – 38°C Mascaror och 
Lipgloss.
SALONGSTILLBEHÖR – Fransfärg, Clean&Easy-vax, 
Tea Tree-vax, förbrukningsartiklar, salongshygien, 
engångsmaterial, etc.

• DERMAROME AB 
Rosenlundsgatan 50, 4tr
118 63 Stockholm
Erika Bennerholt
E-post: info@dermarome.se
bareMinerals, Elemis, Avène, revaléskin, 
A-derma, Matis, Holiday wax,
Hudvårdsprodukter, make up, apparatur

• DMK SVERIGE AB 
Rååv. 24 
252 70 Råå 
Mette Rongved 
Tel 042-26 01 00
E-post: info@dmksverige.se 
Hemsida: www.dmksverige.se 
Danné Montague-King/DMK Hudvård, DMK 
Cosmetics makeup, DMK Limited, Deep Freeze 
kryogel, Zapper hyfricator från CTI Medical, 
SanPharma kosttillskott. Resultatinriktad hudvård, 
makeup, hårborttagning, apparatur, kosttillskott.

• ELLANCÉ PRO BEAUTY
Kommendörsg. 44 
114 58 Stockholm 
Jenny Ahlfort
Tel 08-545 688 50
E-post: info@ellance.se 
Hemsida: www.ellance.se 
Darphin, Phytobiodermie, 4VOO, City Lips.  
Salongstillbehör, vaxtillbehör, fransfärg, redskap, 
värmefiltar, engångsartiklar till kroppsbehand-
lingar mm. Kurser och utbildningar. 
Ellancé Pro Beauty: Dr Dennis Gross skincare, 
Éminence organics, Nuface, Phtyobiodermie, 
Body Coffee , Kakao Chocolate spa, Mineral 
Essence  och salongstillbehör.
Innovell sthlm: BeautyPro, BarberPro, Nouba, 
VMV Hypoallergenics, Natural sun, Ageless La 
Cure, Crystal Peel. 
 
• ELIXIR COSMECEUTICALS AB
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm 
Kornelia Eickhoff
Tel: 0705-51 52 75
E-post: kornelia@cosmedica.no
Hemsida: www.elixircosmeceuticals.se
Elixir Cosmeceuticals

• ESSE PROBIOTIC SKINCARE
Hulda Mellgrens Gata 1D
439 53 Västra Frölunda
Maria Ryberg
Tel: 0709-75 56 75
E-post: maria@esseskincare.se
Hemsida: www.esseorganicskincare.se
Esse Organic Skincare

• EVINCE COSMETICS 
Askims verkstadsv. 13
436 34 Askim
Lizette Andrén
031-68 88 00
E-post: lizette@evincecosmetics.com
Hemsida: www.evincecosmetics.com
Varumärken: TanCan Professional Self-Tanning 
System, Blinc, Christian Cosmetics, Line n´grow, 
SweezeHeart, Daydream

• EXUVIANCE 
Vårgatan 1
212 18 Malmö
Tel 040-303132
E-post: info@exuviance.se
Hemsida: www.exuviance.se   
Exuviance, 

• FONNIX
Hyreg. 1 
211 21 Malmö 
Ilona Bengtsson 
Tel 040-12 08 68
E-post: info@fonnix.com 
Hemsida: www.fonnix.com 
Hudvårdsprodukter, vaxprodukter, vaxvärmare, 
honungsemulsion, Swarovski kristall tatueringar, 
salongsutrustningar, förbrukningsmaterial: 
Biosmos, Depilflax, Cemsa, Depil-OK, MG, Sens´X,  
m.m. 

• GILDA COSMETIC AB 
Mölndalsvägen 38,  
412 63 Göteborg
Benjamin Liljeblad 
Tel 031-16 87 87  
E-post: info@gildacosmetic.se 
Hemsida: www.gildacosmetic.se 
Gilda-seriens hudvårdsprodukter, totalleverantör 
av salongsutrustning och tillbehör. Ionto Comed 
salongsutrustning, Xanitalia vaxvärmare och 
tillbehör, Sterex epilapparater, Wimpernwelle 
permanent ögon-fransuppböjning, Refectocil 
frans- och brynfärger, Maratton fotvårdsproduk-
ter samt övriga tillbehör.  

• HUDHELSE STOCKHOLM AB
Sockerbruksgränd.20
118 42 Stockholm
Pia Hakala
Tel: 08-409 10 400
E-post: mail@hudhelse.se
Hemsida: www.hudhelse.se
Varumärken: Dr Zein Obagi - ZO Skin Health & ZO 
Medical, Colorescience mineralmakeup

• HUDOLOGI
Dragspelsv. 5
136 75 Vendelsö
Elina Anttila
Tel  070-746 46 21
E-post: elina@hudologi.se 
Hemsida: www.hudologi.se
Suntronic svagströmsgeneratorer för behandling 
av estetiska hudproblem. Kosttillskott. Dr Belter 
Cosmetic. 

• IDUN MINERALS AB
Lindhagensgatan 74
112 18 Stockholm
Göran Agardh
Tel  0730-72 72 50
E-post: goran.agardh@idunminerals.com 
Hemsida: www.idunminerals.com
Idun Minerals
 

Servicemedlemmar Servicemedlemmar 
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SERIE / Förmånsgivare 

Förmånsgivare 

V
älkommen till Nordens ledande tränings-
företag! Hos oss hittar du 250 tränings-
center, över 120 olika gruppträningsklas-
ser inomhus och utomhus, hundratals 

Online Training-klasser och erfarna personliga 
tränare och inspirerande anställda som hjälper dig 
att nå dina träningsmål. 

SATS Group är Nordens ledande träningskedja, 
med visionen att påverka hälsa och livskvaliteten 
hos våra medlemmar och samhället i stort.

Alla är välkomna till SATS. Vi motiverar våra 
medlemmar genom att utgå från deras egen nivå 
och bidra med positiva utmaningar, både stora och 
små. SATS erbjuder branschens mest kompetenta 
och inspirerande personal i en välkomnande miljö 
på våra center. Vi har ett brett produktutbud inom 
träning och tillsammans med digitala utvecklingar 
erbjuder vi det senaste i branschen. Vi är dedikera-
de att hjälpa våra medlemmar att vara aktiva, ha ett 
hälsosamt och lyckligare liv. Vi har något för alla, 
oavsett om du vill träna styrka, kondition, uthållig-
het, inre lugn eller få en paus från vardagen.

Välkommen!
SATS Group består av SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, 
HiYoga och Balance. I gruppen ingår 250 center i 
Norge, Sverige, Finland och Danmark med 700.000 
medlemmar och 10.000 anställda, varav 2.000 
heltidsanställda.

Förmånsgivare till SHR

Förmånsgivare är företag som genom samarbete med SHR ska 

kunna marknadsföra och erbjuda förmåner på säkra och seriösa 

varor och tjänster till SHR:s medlemmar i form av rabatter eller 

erbjudanden som gagnar medlemmarna. Detta innebär att med-

lemmarna kan tjäna massor av pengar genom att utnyttja dessa 

rabatter. Vi har ni valt att lyfta fram dessa företag i en artikelserie 

här i hudterapeuten.

SERIE SERIE / Förmånsgivare 

Förmånsgivare 

Sterisol

Om Sterisol
Sterisol har i över 40 år levererat hudvård för 
arbetsplatser. Produkterna är framtagna för att 
skydda, rengöra och återställa huden, med speciell 
tanke på allergivänlighet och miljö. Nästan all vår 
tillverkning sker i Sverige -även våra dispensrar!

Sterisol i Vardagen
Ecoline är ett hudvårdssystem som gör handhygien 
till ett enkelt och stilfullt inslag för alla tillfällen. 
Tack vare de luft- och bakterietäta påsarna inom 
Sterisol System behövs inget konserveringsmedel i 
de flesta produkterna.

Ecoline har fördelar inom fyra områden:

•   HYGIEN – Säkerhet och enkelhet ger trygghet

•   DESIGN – En stilren och modern design

•   MILJÖ – Låg plastförbrukning och 
     hög tömningsgrad

•   UNDERHÅLL – Rengöring och påsbyte 
     är enkelt

We make people 
healthier and happier!
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Sterisol
Hygienprodukter
Box 149
592 23 Vadstena
0143-768 68
joacim.theorell@sterisol.se
www.sterisol.se

ERBJUDANDE 
Just nu tänker vi extra mycket på er som 

jobbar nära era kunder! Ecoline tar inte plats på 
tvättställ, bänkar och bord utan kan sättas 

smidigt på väggen utan skruvar och borrmaskin. 

Hudvårdspaketet med nya Ecoline
 exklusivt för er:

•  2 x Nya Ecoline ”Slim”dispenser, Soap och 
Hand Disinfectant

•  2 x refillpåsar ÄKTA Flytande Tvål 375ml, 
med 95% naturliga ingredienser

•  2 x refillpåsar Handdesinfektion Etanol 375ml

•  Luphenil Pre- & After work creme. Eftersom 
vi vet att man i en kund- och hudnära bransch 

behöver tvätta händerna ofta, sänder vi med den.

Totalt värde: 509kr

Vårt erbjudande till er: 299kr
Priser är angivna exkl. moms

Beställ genom att maila oss: 
order@sterisol.se

SATS
Träningsanläggningar
08-40 00 01 73
ftg@sats.se
www.sats.se

ERBJUDANDE 

Ange din företagsrabatt 14%. 
Uppge för- och efternamn, 

personnummer, hemadress, 
bolagstillhörighet, ”SHR”, 

telefonnummer, bank- och kontonummer.

08-40 00 01 73

ftg@sats.se

www.sats.se
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Aktuellt / FörmånsgivareSERIE / Förmånsgivare 
SERIE

Förmånsgivare 

S
candic är Nordens största hotelloperatör 
med ett nätverk av närmare 280 hotell 
fördelat på cirka 58 000 hotellrumi sex 
länder. 2019 omsattes 19 miljarder SEK.

Varje dag arbetar våra 18 000 medarbetare med ett 
enda mål i åtanke: att skapa bra hotellupplevelser 
som gör att våra gäster vill komma tillbaka. 

Scandics utbud av rum, restaurangerbjudanden 
och konferensmöjligheter utgörs av attraktiva 
koncept med en lokal touch. Alla är välkomna 
och ska hitta sitt hotell hos oss. I likhet med den 
nordiska hotellmarknaden i sin helhet är Scandics 
kunder till stor del inhemska eller nordiska.

Scandic har hotellbranschens ledande hållbar-
hetsprogram. Det var inom Scandic som idén om 
”häng-upp-handduken” uppkom. En idé som är 
standard inom hela hotellbranschen världen över 
idag.

Scandic Hotels 
Boende, konferens, events 
och utbildningar
Sveavägen 167
113 46 Stockholm
Centralbokning 08-517 517 00
Kontaktperson: Rickard Forsberg
guestservices@scandichotels.com
www.scandichotels.se

ERBJUDANDE 

Avtalsrabatter:
- 30% rabatt på dags- och kvällspaket

50% rabatt på lokalhyra

20% rabatt på förbeställd mat och dryck

10% rabatt på logi

Rabattpriser gäller på förfrågan.

Så här enkelt bokar du rum:
Er bokningskod skall alltid anges vid bokning: 

D55 98 68 778

Scandics hemsida: www.scandichotels.se/.com 
(fyll i ert avtalsnummer i fältet för Bokningskod) 

Scandic Boknings- och kundservice: 
+46 8 517 517 00

Scandic Grupp- och konferensbokning: 
+46 8 517 517 00 alt. 

Skicka förfrågan via 
https://www.scandichotels.se/konferens-mote

Scandic Hotels
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 behandlingsskadeför-
säkring. 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

21

AUKTORISERAD 

SÄKER 
HUDTERAPEUT
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Förmånsgivare är företag som erbjuder rabatter på varor och tjänster till 
SHR´s medlemmar.  Nedan är alla våra förmånsgivare presenterade.

Förmånsgivare

• 7A Konferensanläggningar 
Konferens
Helen Anstenius
08 586 107 29
helen@7a.se
www.7a.se 

• Advokat Vikström
Juridisk rådgivning
Hanna Vikström
0733-010 221
hanna@advokatvikstrom.se
www.advokatvikstrom.se 

• Advokatbyrå Christina Marmolin AB
Juridisk hjälp vid behandlingsskada 
Munkbron 11, 3 tr
Box 2027
103 11 Stockholm
Tel + 46 8 766 03 50
Fax + 46 8 766 25 00
E-post: post@advokatbyramarmolin.se
www.advokatbyramarmolin.se

• Alpacha
Journalsystem med kassa och bokning 
på dator
Esplanaden 26 
392 33 Kalmar
Tel: 0480-42 02 45
info@apacha.se
www.alpacha.se

• Arctic
Försäkringar
08-746 05 60 (knappval 2)
foretag@arctic.se
www.arctic.se/shr

• Bambora
Kortterminal, Inlösenavtal och E-handel
Göteborgsvägen 52
41337 Mölndal
Tel: 010-10 66 000
sales.sweden@bambora.com
www.bambora.com

• Boka Direkt
Bokningstjänst på nätet
Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
0771-122 122
support@bokadirekt.se
b2b.bokadirekt.se 

• Daisy Beauty
Sveriges ledande skönhetsmagasin
Surbrunnsgatan 45 
113 48 Stockholm 
0706-92 74 93 
info@daisybeauty.com
www.daisybeauty.com

• Elite Hotels of Sweden
Hotelrum och konferens
0771-788 789 
centralreservation@elite.se
www.elite.se 

• Expo Medica Svenska AB 
Utbildningar, kurser, konferenser
Krusegatan 19
215 25 Malmö
08-23 73 10
info@expomedica.se
www.expomedica.se

• First Hotel Norrtull
Hotellrum 
S:T Eriksgatan 119  
113 43 Stockholm
08-30 03 50 
info@hotelnorrtull.se  
www.firsthotels.se/Norrtull

• Grazette of Sweden
Antibakteriell Alcogel 
EA Rosengrens gata 9 
421 31 Västra Frölunda
031 891300/ 0736 336629
info@grazette.se
www.grazette.se

• Hogia Small Office AB
Hogia Smart molnbaserad bokföring, 
fakturering och kassa.
Hogia-gruppen 
444 28 Stenungsund 
Direct: 0303-688 46
Kontakt Terese Johansson
terese.johansson@hogia.se
www.smalloffice.hogia.se

• Hygien of Sweden AB
Hygienprodukter 
Bangårdsgatan 17
261 35 Landskrona
073 511 112 2
Kontaktperson: Philip Wilhelmsson 
order@hygieneofsweden.com 
www.hygieneofsweden.com 

• Hygienshoppen Svenska AB
Hygienartiklar - snabbt & enkelt direkt 
till din dörr 
Patrik Anshelm
Vattenverksgatan 2 
702 27 Örebro 
Tel: 019-20 90 60 
www.hygienshoppen.se

• itsperfect software europe AB
itsperfect 24-7 - Komplett affärssystem med 
kassa, tidsbokning, kundkartotek, produktlager, 
tidsplanering, lön, rapporter, E-post, SMS och 
onlinebokning.  
Finlandsgatan 16, 
164 74 Kista
08-732 29 90
info@itsperfect.se
www.itsperfect.se 

• Medisox AB
Stöd-/kompressionsstrumpor.
Tubgas/elastisk bomullsslang.
Allpresan krämskum
Margaretagatan 95
614 31 Söderköping
Kontakt: Ingela Andersson
070-442 55 11
0121-159 40
ingela@medisox.com
www.medisox.se

• Mejram Reklam
Layout/design, annonser, 
tidn.produktion, illustrationer, 
marknadsföring, hemsidesdesign
Kungsgatan 13, 1 tr
451 30 Uddevalla
0730-74 68 53
margaretha@mejramreklam.se
www.mejramreklam.se 

• Moderna försäkringar 
(Arctic försäkringsförmedlare)
Försäkringar
08-746 05 60 (knappval 2)
foretag@arctic.se 
www.arctic.se/shr

• NORDIC TISSUE® 
Unika och mjuka pappersnäsdukar/ansiktsservet-
ter i box med fina motiv, för daglig användning av 
hudterapeuter.
www.nordcitissue.se

• Pilus System AB 
Bokningssystem med kassa och journaler
Sångarevägen 8 C
224 71 Lund
046-25 99 99
marknad@pilus.com
www.pilus.com/shr

• Påhlmans Handelsinstitut 
Yrkesinriktade utbildningar
Box 19193
104 32 Stockholm
010-157 64 34
info@phi.se
www.phi.se

• Radisson Blue Hotels
Hotel och konferens, Stockholm, 
Göteborg, Malmö
020-23 82 38
www.radisssonblu.se

• SATS 
Träningsanläggningar
08-40 00 01 73
ftg@sats.se
www.sats.se

• Scandic Hotels
Boende, konferens, events, utbildningar
Huvudkontor: Sveavägen 167, 113 46 Stockholm 
Telefon Centralbokningen 08-517 517 00 
Kontakt: Rickard Forsberg
guestservices@scandichotels.com
www.scandichotels.se

• Skandia
Försäkringar
0771-55 55 00
grupp@skandia.se
www.skandia.se/grupp 

• Smile for the Camera
Fotograf
Vänersborgsvägen 22
121 39 Johanneshov
0736-10 21 13
sauman@smileforthecamera.se
www.smileforthecamera.se 

• Spaces 
Musiktjänst för salonger
Åsögatan 121
116 24 Stockholm
076 310 80 05
johan.ringberger@epidemicsound.com
www.spaces.epidemicsound.com/shr 

• Swedbank Babs
Prisavtal på kortinlösen
08-411 10 80 
babs.kundservice@swedbank.se 

• Syster Jane
Arbetsskor
Sigtunagatan 7
113 22 Stockholm
08-551 185 50
info@systerjane.se
www.systerjane.se 

• Sterisol
Hygienprodukter
Box 149
592 23 Vadstena
0143-768 68
joacim.theorell@sterisol.se
www.sterisol.se 

• Tidningskungen
Förmånliga tidningsprenumerationer 
för salongen
Mediafy AB
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Tfn: 08 517 502 01
info@tidningspaketet.se
www.tidningspaketet.se

• Tibetansk Faceliftmassage 
Tant Raffa
Faceliftmassage
Hornsgatan 83 
117 26 Stockholm 
0709-42 05 44
liane@tantraffa.se
www.tantraffas.se

• Timma Oy Filial 
Onlinebokning- och kassasystem
Sankt Göransgatan 159
112 17 Stockholm 
076-586 82 21
support@timma.se
www.timma.se

• Valei AB
Onlinebokning
Olaigatan 20
703 61 Örebro 
019-300 100
hello@valei.com
www.valei.com

• Work & Clothes Sweden AB
Profilkläder och arbetskläder
Scheelegatan 32 
212 28 Malmö
Tel: +46-40-23 98 40 
Tel 2: +46-40-23 75 70  
info@workandclothes.com 
www.workandclothes.com 

• Ymer IT
Data och IT-support till företagare. 
Fjärrsupport, utveckling och serverlösningar.
Kungsgatan 11
451 30 Uddevalla
010-178 22 00
kristian.wallström@ymer.it
www.ymer.it

Skolfoto

Nya medlemmar

Andersson, Lovisa, Lidingö

Ardsjö, Anna, Stockholm

Charleson, Elsa, Stockholm

Edvardsson, Emma, Uddevalla

Elofsson, Erika, Kristianstad

Fundberg, Melina, Eskilstuna

Gustafsson, Elin, Älvsjö

Hamdanagic, Dzenita, Malmö

Hemmingsson, Sophia, Brunflo

Jacobi, Felicia, Hässelby

Jensstad, Linn, Örnsköldsvik

Johansson, Anna, Växjö

Johansson, Carolina, Johanneshov

Jonsson, Ronja, Bollnäs

Karlsson, Caroline, Sundbyberg

Kryeziu, Suzana, Vega

Liljemark, Henna, Knivsta

Loft, Annika, Skövde

Lukowska, Wiktoria, Sollentuna

Lundqvist, Emmelie, Värmdö

Lundqvist, Matilda, Norrköping

Lundström, Linn, Arbrå

Matsson, Emelie, Enköping

Moberg, Tina, Frösön

Olsson, Frida, Heby

Rudebark, Towe, Enskede

Selin, Julia, Danderyd

Sigevall, Madeleine, Skoghall

Spontón, Nathalie, Vallentuna

Stojkov, Evelin, Jönköping

Suoraniemi, Jessica, Halmstad

Svärd Meijer, Jackie, Täby

Södergren, Brenda, Ekerö

Wijk, Cecilia, Nässjö

Östervald, Michaela, Märsta

NYA MEDLEMMAR

Sittande från vänster till höger:
Cecilia Halling, Annika Roos, Felicia Vallentin, Ida Andersson, Matilda Adolfsson, Maja Göthe-Bäckström, 
Lina Bergnor-Hunefalk, Frida Aulin,
Stående från vänster till höger: 
Camilla Björck (utbildningsledare) Felicia Tonzar-Sörensson, Patricia Jönsson, Joanna Lilja, Jennifer Andersson, 
Hanna Pernum, Jennie Paulsson, Carolin Bergström, Annie Nielsen, Paulina Edvinsson (lärare), Linn Stensson, 
Marit Göransson (utbildare)

Examen December 2019 klass Hud-18
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SHR KANSLI

SHR utskott-grupper

Staffan Thomée
kansli@shr.nu

Johanna Stridsberg
red@shr.nu

Ordförande  
Annica Joensuu 
ordforande@shr.nu
0738-299 099

Region Östra Götaland  
Lovisa Petri 

lovisa@rdespas.com 
070-616 15 70

 
 

Vice ordförande/Region Stockholm Söder 
Malin Tivlin 
malintivlin@gmail.com  
070-888 82 26

Region Norrland 
Lotta Åström  

info@harmonybylotta.se
070-817 33 13 

 
 

Kassör/Region Värmland-Västmanland-Närke 
Anna Skinnargård
hudvardssalongen@telia.com
0708- 82 38 13

PR-ansvarig /Region Stockholm Norr 
Lena Edberg   

info@atlashudvard.se 
073-674 65 74 

Sekreterare/Region Skåne 
Lena Rodin
lena_rodin_@hotmail.com 
073-701 59 20 

 

Region Uppland-Dalarna 
Vakant 

Sponsoransvarig/region Västra Götaland 
Marie Petersson 
marie@mecka.nu
073-364 51 18

 

Styrelse 

Anna Olsson
shr@shr.nu

REDAKTÖR

SHR:s UTBILDNINGSUTSKOTT
Är ett utskott bestående av fyra ledamöter som väljs av årsmötet och alla har minst 5 års yrkeserfarenhet samt företrädel-
sevis innehar mästarbrev samt stort intresse för utbildningsfrågor. Utskottet har till uppgift att ha ansvar för alla utbild-
nings- och fortbildningsfrågor. De handhar allt som rör kvalitetskontroll vid utbildningar, granskare vid kvalitetsgransk-
ning, Skolforum, Validering, Gesällbrev, Mästarbrev och Certifikat spec. Hudterapeut, Nålepilation samt
IPL/lasercertifikat. 

Anne-Lie Söderbjer Svensson    anne-lie.svensson@skinconcept.se
Alexandra Jastré      plexi73@hotmail.com
Eva-Lotta Lindell    lindellevalotta@gmail.com
Olivia Grönberg Svalander      olivia.gs@live.se

ARBETSGRUPP FÖR PERMANENT HÅRBORTTAGNING
Är en arbetsgrupp som arbetar med fortbildning i epilering och kompetenstest i form av Diatermicertifikat. 
Gruppen utses av styrelsen.

Lisbeth Alnesjö    lisbeth.alnesjo@hotmail.com
Christina Olsson    christina@careofskin.se
Marie Peterson    marie@mecka.nu

VALBEREDNINGEN
Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Josefin Nilvé    sammankallande josefinnilve@hotmail.com
Petra Ström     petraskoog@msn.com
Ebba Green     ebbagreen96@gmail.com

ETISKA RÅDET
Hannah Kallio    hannah@skinetc.se
Marija Navaityté       navaite@yahoo.se
Cassandra Larsson     cas.larsson@gmail.com  

VALIDERINGSGRUPPEN
Är en arbetsgrupp som är ansvariga för att validera personer för medlemskap i SHR och för Gesällbrev i Yrket.

Karin Byrud    kbyrud@hotmail.com
Josefine Pedersen    josefinepedersen@hotmail.com

WORLDSKILLS
Expert WSS  EmmaStina Dannered    edannered@hotmail.com   

EUROPEISKA STANDARDEN
Ann-Charlotte Andersson Rosén    a-c@diatermikliniken.se

INTERNREVISOR
Eva Gester     evagester@gmail.com 

Foto: Sauman, Smile for the Camera
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PAPPERSPÅSE

BROSCHER & NÅLAR

PRESENTKORT

NECESSÄR

BESTÄLLNING AV 

MEDLEMSVAROR 

PÅ HEMSIDAN

Du vet väl att du kan 
beställa medlemsvaror  

på vår hemsida, den 
interna delen med 
medlemssidorna. 
Se Medlemsvaror.

FASADFLAGGA

Medlemsvaror 

SHR-NÅL CIDESCO
MEMBER

MÄSTAR-NÅL SHR-BROSCH GESÄLLBROSCH MÄSTARBROSCH

BESTÄLLNING
medlemsvaror

Salong:................................................................................................................

Beställare, namn:................................................................................................

Salongsadress:....................................................................................................

Postnr/Postadr:...................................................................................................

Telefon:................................................................................................................

Trycksaker à-pris Antal

❑ Presentkort SHR....................................................................  5:- ……… st
❑ Kuvert till SHR:s presentkort, vit............................................ 2:- ……… st
❑ Broschyr behandlingspresentationer..................................... 5:- ……… st
❑ Återbudsskylt........................................................................20:- ……… st
❑ Folder om epilationsbehandling.............................................2:- ……… st
❑ Folder om ljusbehandling IPL/laser....................................... 2:- ……… st
❑ Hudvårdsschema....................................................................2:- ……… st
❑ Kundkort A4 med ansikte, tjockt papper............................... 2:- ……… st
❑ Kundkort Epilation A4, tjockt papper..................................... 2:- ……… st
❑ Hudterapeuten, äldre lösnummer........................................65:- Ange nr, år, antal

Fasadflagga SHR/Aukt. hudterapeut à-pris Antal

❑ Flagga inkl. stång och fäste...............................................200:- ……… st

Diverse à-pris Antal
❑ Papperspåse 300x200x80 mm med SHR-logo..................... 7:- ……… st
❑ Klisteremblem SHR, vägg- eller fönstermärke.....................20:- ……… st
❑ Metallskylt 300x200 mm Ackrediterad CIDESCO-salong..500:- ……… st

Broscher och nålar à-pris Antal
❑ SHR-brosch (25x18 mm)................................................... 150:- ……… st
❑ SHR-nål (pin, 12x8 mm).................................................... 100:- ……… st
❑ Gesällbrosch (25x22 mm)................................................. 150:- ……… st
❑ Mästarbrosch.....................................................................200:- ……… st
❑ Mästarnål (pin, 12x8 mm)................................................. 150:- ……… st
❑ CIDESCO-nål ”Member” vitmetall Ø 20 mm......................150:- ……… st

Betalning mot faktura. Leveranstid c:a 1 vecka.
Försändelser under 250 gram sänds kostnadsfritt.
Försändelser över 250 gram debiteras porto relativt dess vikt, enligt för var tid gällande portotabell.

❑ Vägg    ❑ Fönster

Beställningen postas till:
SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm. 

Du kan också maila din beställning till 
kansli@shr.nu

20
20
-0
2-
03

BROCHYR 
BEHANDLINGSPRESENTATIONER

    
   

   
   

   
   

S
H

R
   U

NIFORM

TRYCKSAKER

NYTT 
 

NYTT 
 

BESTÄLLNING 
medlemsvaror 

Salong:................................................................................................................ 

Beställare, namn:................................................................................................ 

Salongsadress:.................................................................................................... 

Postnr/Postadr:................................................................................................... 

Telefon:................................................................................................................ 

 

Trycksaker à-pris Antal 

❑ Presentkort SHR..................................................................... 5:- ……… st 

❑ Kuvert till SHR:s presentkort, vit............................................2:- ……… st 

❑ Broschyr behandlingspresentationer.....................................5:- ……… st 

❑ Återbudsskylt.........................................................................20:- ……… st 

❑ Folder om epilationsbehandling.............................................2:- ……… st 

❑ Folder om ljusbehandling IPL/laser.......................................2:- ……… st 

❑ Hudvårdsschema.....................................................................2:- ……… st 

❑ Kundkort A4 med ansikte, tjockt papper...............................2:- ……… st 

❑ Kundkort Epilation A4, tjockt papper.....................................2:- ……… st 

❑ Hudterapeuten, äldre lösnummer........................................65:- Ange nr, år, antal 

Fasadflagga SHR/Aukt. hudterapeut à-pris Antal 
❑ Flagga inkl. stång och fäste................................................200:- ……… st 

Diverse à-pris Antal 
❑ Papperspåse 300x200x80 mm med SHR-logo...................... 7:- 
❑ Necessär………………………………………………………………….…....60:- 

……… st 
……… st 

❑ Klisteremblem SHR, vägg- eller fönstermärke......................20:-  
❑ Metallskylt 300x200 mm Ackrediterad CIDESCO-salong…500:- 
❑ ID-bricka, duplikat/uppdaterad......................................... ..200:- 
❑ SHR-uniform tunika.............................................................. 530:- 
❑ SHR-uniform byxa................................................................. 430:- 

Broscher och nålar à-pris 

❑ SHR-brosch (25x18 mm)......................................................150:- 
❑ SHR-nål (pin, 12x8 mm)...................................................... 100:- 
❑ Gesällbrosch (25x22 mm)....................................................150:- 
❑ Mästarbrosch.........................................................................200:- 
❑ Mästarnål (pin, 12x8 mm)....................................................150:- 
❑ CIDESCO-nål ”Member” vitmetall Ø 20 mm........................150:- 
 
Betalning mot faktura. Leveranstid c:a 1 vecka .Försändelser under 250 gram sänds 
kostnadsfritt. Försändelser över 250 gram debiteras porto relativt dess vikt, enligt för 
var tid gällande portotabell. 

……… st    ❑ Vägg    ❑ Fönster 
……… st 
……… st 
……… st    storlek:……… 
……… st    storlek:……… 

Antal  

……… st 
……… st 
……… st 
……… st 
……… st 
……… st 
 

Beställningen postas till: 
SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm.  

Du kan också maila din beställning till 
kansli@shr.nu 
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Aktuellt / Namn

Tel 042-16 00 17    www.mettecosmetique.se

Jobba ska vara kul

Allt blir enklare med oss – bli en i gänget!

HUDVÅRDKOSMETIK

ARBETA MED VÅRA INTERNATIONELLT VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN

SPONSRADE KAMPANJER VARJE MÅNAD
Full marginal på alla kampanjer

INGEN NÄTFÖRSÄLJNING
Nimue, pHformula och DrK Dermal Health Care 
får inte säljas på nätet, salongen får hela försäljningen. 

KUNSKAP OCH INSPIRATION
Brett utbud av kurser, event, nyhetskvällar, utbildnings-
resor och inspirationsdagar. Välfyllda magasin, 6 nr/år 
med nyheter, kampanjer, nyttig kunskap, kurser och 
mycket mer.

MARKNADSFÖRING I FLERA KANALER
Helsidesannonser, intensiv närvaro på sociala medier.
Skönhetsjournalister lyfter regelbundet våra produkter. 
Säljande och informativa hemsidor för varje märke. 
Snyggt och varierat marknadsmaterial både för 
sociala media och till din salong.

®
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www.mettecosmetique.se

