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H
on utbildade sig 1996 på 
Elisabethskolan i Stockholm och dri-
ver nu sedan 4 år tillbaka sin 
hudvårdsalong Hudhälsa i Österskär, 
Åkersberga norr om Stockholm. 

Salongen finns på gångavstånd från slutstationen 
för Roslagsbanan i Österskär, i anslutning till det 
egna hemmet. Här erbjuder hon ett flertal olika 
behandlingar som passar både kvinnor och män.
Kundkretsen är blandad men mest är det kvinnor 
som kommer. Hennes salong har ett behandlings-
rum, en hall och en toalett. Inredningen går i vitt 
och favoritblomman Orkidé är hennes signum 
genom hela salongen.

Rose-Marie hyr även in sig en kväll i veckan på 
Club Actives gym i Åkersberga med olika hud-
vårdsbehandlingar. Vilket hon också tycker är 
roligt eftersom hon där har arbetskamrater.
Tidigare har Rose-Marie bland annat jobbat på 
Yasuragi i Hasseludden SPA och på Åhléns
Day SPA. Hon har även drivit egen verksamhet i 
Solna där hon hyrde rum på Kroppsvekstan.

Hennes affärsidé är att ge professionell skönhets-
vård i en avstressad miljö. Kunden får alltid speci-
alvatten i ett fint glas samt en bit god choklad på 
en guldbricka just för att kunden ska få en känsla 
av lyx och det lilla extra.

Rose-Marie Claesson har över 20 års erfarenhet av hudvårdsbranschen.
I samband med att hennes syster fick Rosacea väcktes hennes intresse för hud-

problem och det var då hon beslöt sig för att utbilda sig till Hudterapeut.
Rose-Marie ville så gärna hjälpa sin syster och alla andra med hudproblem, hon 

brinner fortfarande för resultatinriktade behandlingar.

Text: Lena Edberg 

HUDHÄLSA  
Rose-Marie Claesson 

Medlemssalongen / serie .
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Vill du också att hudterapeuten ska göra ett 
reportage om din salong kontakta vår redaktör 
Lena Edberg på hudterapeut.lena@gmail.com

Efter tjugo år i branschen ser Rose-Marie att 
utvecklingen har gått framåt, dels för att det har 
kommit så många bra behandlingsmaskiner som 
jobbar mot hudens åldrande. För tjugo år sedan 
jobbade hon mest med vanliga ansiktsbehand-
lingar.
Det är även lättare att marknadsföra sig idag via 
den nya tekniken och de olika sociala medier som 
vuxit fram, tycker hon.

Idag arbetar Rose-Marie framför allt med NBE 
behandlingar. Hennes salong är en av de första 
i Sverige som har tilldelats” Premium Beauty 
Center” certifikat av Nannic. Hon jobbar i första 
hand med resultatinriktade NBE Anti-Age kurbe-
handlingar. Hon arbetar också med Artdeco, tidi-
gare har hon även jobbat mycket med Gatineau.

Att bli medlem i SHR var en självklarhet direkt 
efter utbildningen, hon har alltså varit medlem i 
20 år!

-Det finns alltför många oseriösa hudterapeuter i 
dag som förstör för oss auktoriserade hudterapeu-
ter. Det är en trygghet att vara medlem i SHR för 
att man har en gedigen kompetens och utbildning 
och att kunderna kan vara trygga samt för att SHR 
har koll på vad som bör efterföljas, anser Rose-
Marie.  

Rose-Marie kommer att fortsätta att vidareutbilda 
sig, nästa utbildning blir certifikat specialiserad 
hudterapeut. I framtiden vill hon även expandera 
och utveckla företaget ytterligare med en ännu 
större kundkrets. 

Vi önskar Rose-Marie all lycka med företaget och 
ser fram emot hennes deltagande på Cert. Spec. 
Hudterapeut. Tack för 20 år som medlem!


