
Kursdeltagarnas kommentarer om utbildningen i Hot Stonemassage 

på distans 

 

Utbildningen var bra, tydlig och komplett. Fotmassagen var lite extra. Har haft flera kunder med kalla 

fötter. Skönt att värma dem. Hela massagen är värmande, lugnande och väldigt avslappnande. Det är 

en massage som påverkat mig positivt medan jag ger den. 

Monique Berendsen  

 

Tyckte det var en väldigt bra utbildningen med smart upplägg för att kunna genomföras på distans. 

Tyckte att filmningen var väldigt lärorikt och bra sätt att lära sig massagens utförande på. 

Josefin Randau  

 

Utbildningen var mycket bredare och djupare än vad jag trodde. Kom på att jag inte visste nästan 

något om Hotstone massage, trodde det var bara att lägga stenar på kroppen. Så fel jag hade! Det 

som också var bra var att det var bra med tid (3 månader). Jag tyckte kursen var välplanerad och 

frågor som uppstod fick man svar på antingen från texten eller från filmen. Filmen var oersättlig. 

Katja Forsberg  

 

Jag tycker att det var en jättebra utbildning! Bra upplägg! Filmen tycker jag va superbra. Att man 

kunde sitta och kolla de olika momenten så många gånger man ville. Samt lathunden man kunde 

skriva ut var till väldigt stor hjälp! Jag är jättenöjd! 

Jessika Åhlin  

 

Jag tycker om utbildningen. Filmen betyder extra mycket då jag gått tillbaka många gånger för att 

titta. Förklaring av behandlingen är bra och lagom mycket. Andra tips ex om inköp är också bra om 

man inte vet var man kan köpa sakerna som behövs. Det är en rolig behandling att kunna då 

klienterna älskar den och tycker den är väldigt avslappnande Helene Hjertstedt. Tack för bra kurser! 

Helene Hjertstedt  

 

Bra och enkel att ta till sig. Tydliga instruktioner. Bra och smidigt sätt att lära sig en behandling på. 

Jag är alltid nöjd när jag har gått en kurs för dig! 

Sofia Hasselbom 

 

Jag är nöjd med den utbildning jag gått digitalt. Tycker alltid att det är svårt när det inte är IRL men 

tycker att det var tydligt upplagt och jag hade lätt för att ta till mig informationen, både teoretiska 

och praktiska. Jag tycker att kursen i sin helhet varit givande och skapat en trygghet i att utföra 

HotStone massage professionelt även då jag inte har några tidigare erfarenheter av att utföra 

massage. Ser fram emot att få börja erbjuda denna behandling till mina kunder. 

Lana Goran Raouf 



 

Jättebra att jag kunde läsa den här utbildningen på distans. Kursmaterialet och instruktionsvideon var 

mycket bra! Bra kurslängd.  

Sara Nyström 

 

Jag tycker att det var en väldigt bra utbildning. Bra upplägg och lätt att förstå. Bra att det var länkat 

till olika inköpsställen, så man vet vad man behöver för att komma igång. Tycker det är skönt att ha 

stenarna till hjälp under massagen. Väldigt bra och prisvärd utbildning. 

Zandra Höglund 

 

Jag tycker att utbildningen var bra. Videon gjorde sitt för att förstå hur allt faller ihop. Ryggen var 

extra viktig. Då jag har en pappa som har lite bekymmer med ryggen så var det av lite mer vikt för 

min del.  

Rebecka Sjögren 

 


