Kursdeltagarnas kommentarer om denna utbildning
”Den nådde alla förväntningar som jag hade. --- Jag tyckte det var intressant och lärorikt att få höra
helheten om huden och hur mycket det påverkas inifrån. När man fick praktisera, så roligt. --- Tyckte
det var en bra balans mellan teori och praktik. Härliga samtal. --- Du är en fantastisk lärare med ett
lugn och kunskap. <3”
Maria Söderström 190826

”Fantastiskt bra och intressant. Innehållet passar mig exakt, det var vad jag behövde och vill ha. Att
använda produkter och få prova olika leverantörers sortiment. --- Att få göra egna rengöring, masker
och krämer och att få träna på varandra och utomstående var extra kul. --- Trevlig och lugn lärare.”
Berit Gustavsson 190826

”Fantastiskt bra upplägg med praktiska moment/övningar efter teorin. En fantastisk bra kurs i sin
helhet. Skratt, glädje, energi! --- Den praktiska delen betydde extra mycket, där teorin och ledningen
ihop med den kunskap man lärt sig för att sedan integrera med kunden. Bra att ta in utomstående
kunder. --- Dessa 3 dagar var perfekta! --- Rekommenderar starkt denna utbildning. Du som lärare är
en person med egenskaper att lära ut på ett fantastiskt fint och bra sätt.”
Anneli Johansson 190826

”Alla momenten från början till slut var superinspirerande, dock var det direkta mötet med kunden
utifrån och själva behandlingen höjdpunkten.” Kursen har gjort mig medveten om att produkter som
vi har runt omkring oss är bra för oss. I utbildningen fick jag redskap för att använda dem. Detta kan
jag rekommendera andra.” Tina är en bra och tålmodig mentor.”
Nidija Avdic 200813

”En omfattande kurs med bra tempo och många bra moment. Man lär sig mycket bra saker att ta
med sig senare i arbetet.” ” Efter kursen känner man sig redo att ta emot kunder.”
Erika Gustafsson 200813

”Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Känner mig peppad. Kunskapen om produkterna och
massagen har betytt lite extra.” ”Det är en härlig utbildning i lagom tempo med lagom antal
deltagare, så man hinner fråga vid funderingar. Jag kommer tillbaka på fler kurser
”
Maria Krafft 200813

”Kursen var jättebra och jag gillade de ekologiska behandlingarna.”
Maritania Nilsson 201106

”Det var intressant och mycket lärorikt. Massagen var extra viktig för mig.” ”Bra att det var en
kortare utbildning. Läraren var mycket bra. Hon hjälper mycket och bra på att förklara.”
Hanen Shagra 201106

”Tyckte det var mycket bra teori & praktik. Väldigt bra lärare.” Extra kul att man fick en kund sista
dagen och prova på att blanda egna produkter.” ”Detta är en bra utbildning där man får veta mer och
får användning av det i framtiden. Superroligt!”
Helena Stensson 201106

”Jättebra utbildning. Mycket innehållsrik, nyttig info. Noggrann, lugn & systematisk kursledare.
Duktig & kunnig.” Att själv få behandling, vilket hjälper när man sedan själv utför den, var en bonus.”
”Det var mycket innehåll, bra med olika moment och produktkunskap. Duktig ledare som är seriös
och proffsig! Prisvärd!
Emine Rasidovic 201106

Jättebra kurs. Väldigt bra upplägg. Kul att få lära sig om egna bra och naturliga produkter. Bra att
man fick en ”riktig” kund på slutet.” ”I kursen lär man sig grunderna inom ansiktsbehandling väldigt
bra.” ”Tina är en fantastiskt lugn och bra kursledare.”
Zandra Höglund 201106

”Jag tycker att man lärt sig väldigt mycket. Det var riktigt lärorikt med praktik, då fick man öva och
känna sig fram.” ”Extra bra att vi fick öva på riktiga kunder sista dagen och verkligen öva även på
kommunikation mm.” ”Man lär sig mycket om ekologiska produkter och om grunderna väldigt bra i
kursen. Tina har varit en mycket lärande kursledare.”
Ronja Edlund 201106

”Utbildningen gav mig mer än jag förväntat. Jag är helnöjd:” ”Det har betytt extra mycket att få lära
mig allt från grunden och att jag fått öva på kunder och kursdeltagare och fått göra egna produkter.”
Anne-Louise Wahrolin Savesjö 210826

”Intressant kurs och bra med information om huden och hudåkommor. Bra med småtips du behöver
tänka på.” ”Extra bra har varit att få upprepa behandlingarna praktiskt flera gånger.” ”Kul, bra
upplägg, trevligt!”
Ulrika Tollbom 210826

”Utbildningen var väldigt bra med mycket praktiskt. Det lär jag mig bäst på.” Att ta emot en kund var
nervöst och lärorikt. Det betydde extra mycket för mig.” ”Tina var väldigt bra på att lära ut och det är
en lagom ”lång” kurs. Väldigt bra produkter man jobbar med. Lagom stor grupp, det blir mer
personligt.”
Fanny Johansson 210826

”Rolig och spännande kurs. Det var intressant att lära sig tillverka egna produkter. Det kändes bra att
bl a få arbeta med krämer mm som jag gjort själv. Intressant att få ”skräddarsy” produkter till min
kund.” Lagom lång kurs. Bra pris. Rimligt upplägg”. ”Bonus att få tillverka eget samt jobba med
ekologiska produkter.”
Isabella Hedlund 210826

