
Kursdeltagarnas kommentarer om denna utbildning 
 

”Roligt, givande och lärorikt!  

Känner mig supernöjd och heltaggad att sätta igång och jobba med kunder så fort det bara går. 

Tina är en underbar och pedagogisk lärare.” 

Bibbi Mård 191001 

 

”Utbildningen var bra och lärorik! Väldigt engagerad och kunnig lärare som hela tiden går runt och 

kollar och svarar på frågor. Bra produkter och bra kompendium, med mycket info om både verktyg 

och produkter. Bra med få antal elever så att läraren kan fokusera på alla.” 

Josefin Ossmyr 191001 

 

”Tacksam att det finns en sån här kurs! Att det var en både praktisk och teoretisk kurs och att det var 

en liten grupp, har betytt extra mycket för mig. 

Jag är glad att få träffat Tina som är härlig. Äntligen får jag jobba med fötter!!” 

Nihada Music 191001 

 

”Grundläggande teoretisk och praktisk utbildning. Mycket fina extra tips! Inpackningarna var extra 

mysiga.” 

Annelie Tankred 191001 

 

”Varje ögonblick var helt fantastiskt. Jag vill jobba mer och mer med att behandla människor. Tina är 

en väldigt trevlig och snäll person. Tack så mycket!” 

Wilawan Johansson 191001 

 

”Att få öva på varandra har betytt extra mycket, likaså genomgång av hygien, att få prova de olika 

instrumenten och teknikerna. Har inte saknat något i utbildningen. Tack Tina för mig – mycket 

lärorikt! Skönt också med lagom grupp och god stämning!” 

J. Mona Erlesand 191001 

 

”Bra och rolig utbildning och Tina är toppenbra utbildare då hon är lugn och lyssnar och lär ut bra.” 

”Att vi kursdeltagare har fått träna på varandra har varit toppen, men även att träna på ”riktiga” 

kunder är väldigt bra.” 

Jeanette Nordin 200831 



 

”Intensiv, inspirerande utbildning. Bra med mycket praktiska inslag. Tyckte att momenten med hur 

man klipper och rengör tånaglarna var väldigt lärorika för mig.” ”Det är en fantastisk bra kombo att 

varva teori och praktik.” ”Bra gemenskap och många bra tips att ta med sig. Även väldigt näjd med 

kursens tider och längd.” ”Tack till Tina för härliga dagar <3” 

Monica Kvist 200831 

 

”Bra och lärorik utbildning. Extra plus med kunskap om nageln, uppbyggnad, behandling & 

omvårdnad. Nu har jag kunskap om vikten av skötsel.” ”Det känns som att jag fått lära mig att sköta 

andras fötter nu, så bra att jag fått öva på kursmedlemmar och egen kund. Det var lärorikt. Hem & 

träna!” 

Seija Lilja 200831 

 

”Bra, lärorikt och roligt. Att måla naglarna var extra kul.” ”Mysig miljö och bra lärare.” 

Frida Salomonsson 200831 

 

”Väldigt bra utbildning! Bra att få öva/prova på andra deltagare. Skönt att ha Tina omkring sig hela 

tiden. Väldigt behaglig person.” ”Tycker att vi fick med alla bitar som har med pedikyr att göra. Känns 

som det var lagom av allt.” ”Extra plus att det är en ekologisk utbildning som passar alla. Enkel men 

ändå avancerad. Super!!” 

Pernilla Werlin 200831 

 

”Det är mycket att lära sig och många moment, detaljer, instrument och utrustning. Vi hann mycket 

under dagarna. Superviktigt att veta hur man arbetar i rätt ordning och rätt hygieniskt.” ” ”Jag gillar 

utbildningen jättemycket och läraren är extra bra. Tackar.” 

Tina Pettersson 201020 

 

 

”En bra utbildning med bra information i lugnt tempo. Inpacknigen var roligast.” ”Bra utbildning att 

gå om man vill jobba med fotvård. Bra och pedagogisk lärare.” 

Anna Pollack 201020 

 

”Kursen är väldigt bra och konkret. Bra med tid att ställa frågor. Roligt att kursledaren har så bred 

kunskap inom olika områden.” ”Bra info om olika produkter och vad man bör ha till att börja med. 

Bra skriftlig information om inköp mm.” 

Marie Kristiansson 201020 



 

”Utbildningen är jättebra och kursledaren delar med sig av mycket användbart. Man får mycket på 

dessa få dagar. Bra att få praktisera mycket, då lär man sig.” ”Det som betytt extra mycket är 

kontakten med den egna kunden. ”Jättetrevligt och nyttigt att man fick ha hela kundkontakten själv.” 

”Tina var väldigt pedagogisk, lugn och välorganiserad. Skulle verkligen kunna gå andra kurser här.” 

Linda Klaesson 201020 

 

”Spännande, kul och lärorik. Kul att få lära sig fotinpackningar och att klippa raka naglar. Mer 

fotmassage för mig som massör.” ”Du lär ut bra och det är en mysig salong. Man får mycket info på 

kort tid och intressant att lyssna på.” 

Sara Borg 201020 

 

Intressant och lärorik utbildning, med flera viktiga moment i både fotvård och massage. Speciellt 

fotens anatomi och naglarnas tillväxt och skötsel, har varit extra intressant. En gedigen utbildning, 

där man får både kunskap muntligt och film digitalt. 

Lena Udén 211029 

 

Utbildningen ger så mycket info, både praktiskt och teoretiskt. Att ta emot en egen kund var lärorikt 

och en viktig del av utbildningen. 

Agneta Lagerberg 211029 

 

Det har varit en bra och fin utbildning. Bra upplägg på hela kursen och bra att få utöva praktiska delar 

fördelat under hela kursen. Så värt att gå denna kurs, Tina är jordnära och fåt en att känna sig duktig 

och trygg. Tack för dessa dagar. Fortsätt med ditt fina engagemang för både kursdeltagare, kunder 

och den naturliga varan! 

Therese Karlsson 211029 

 

Gedigen och mycket givande kurs på alla sätt. Att få så mycket behandling själv är jättebra, så att 

man får veta vad/hur allt kunderna får uppleva. Allt praktiskt utförande har varit extra viktigt för mig. 

Att både få och ge fotvård, pedikyr. Mycket lättare att då förstå och ta in alla olika moment och 

delar. Rolig, givande utbildning med bra lärare och fina lokaler. Ett seriöst företag. Jag är oerhört glad 

och nöjd att jag valde denna utbildning. Känner mig trygg att utföra pedikyr och fotvård när jag 

kommer hem. 

Carina Falster 211029 

 

Jag tycker verkligen om denna utbildning. Den kan jag använda till mina kunder. Jag kommer att 

börja använda naturliga och ekologiska oljor i fortsättningen och se till att ta hand om mina kunder 



och får dem att må bra. Tack så mycket för denna utbildning. Du är bra och har sett till så att även jag 

blir bra på detta. Är glad att jag kom till dig! 

Thipvaree Garmind 211029 

 

Mycket bra utbildning där man får lära sig om allt man måste och behöver kunna. Bra med mycket 

praktiska övningar. Bra att få prova ta emot en kund på utbildningen. Man hinner lära sig jättemycket 

på kort tid (mer än man tror). Detta var perfekt för mig! 

Monika Söderdahl 211211 

 

Mycket bra utbildning. Jag är tacksam och glad för att jag valde denna utbildning. Läraren pratar 

tydligt och förklarar bra. Jag har lärt mig hur man tar hand om fötter på rätt och bra sätt. 

Kulrada Ratprakhon 211211 

 

Mycket lärorikt och bra. Fick upp självkänslan, att man kan lära sig så mycket på kort tid. Mycket bra 

upplagd kurs. Varje minut är viktig! Roligt att det är så mycket praktiskt. Helt underbar lärare! Klipp-

fil och massagetekniken har betytt extra mycket.  

Carin Widlund 211211 


