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Skimmer,
eyeliner,
berry lips
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SMINKTRENDERNA
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LYCKAS
SOM
HÅR &
MAKEUPARTIST

Åsa Östergren har
tagit sig hela vägen

ISABELLA

JEDLER FORSMAN

”BROWTO”

DIN GUIDE TILL
PERFEKTA ÖGYNBRYN

”Contour-palett, det är fan livet, det är allt!
Den kan jag inte var utan”
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M A SSA

SPÄNN AN DE

N YH E TE R!

”Vi har även helt nya, fantastiska läppennor
Kiss Proof - i åtta nya färger. Och de är verkligen kiss proof !
Vi lät bland annat Sandra, vår marknads-koordinator, göra ett
hångeltest med sin pojkvän och, yep – det satt som berget! ”
I årets 3e nummer av. FÄRG Magazine har vi flera roliga nyheter att berätta om!
Först och främst att vi nu lanserar en helt ny utbildning - Hair & Makeupartist - som inte
bara innehåller makeup, fransar och spraytanning utan även en rejäl mängd hårstyling.
Det här kommer ju göra att våra redan duktiga elevers kompetens ökar markant och
därmed även att det blir lättare att få jobb efter avslutad utbildning. Läs mer på sidan 7.
Nytt också är våra nya Cover Highlight som ersätter våra gamla fasta makeupcremer.
Det är exakt samma färger som våra gamla färger och blandas på samma sätt men är helt
parfym- och parabenfria och betraktas dessutom som helt veganska. Konsistensen är lite
mer lättjobbad men täckningsförmågan är fortsatt riktigt bra. Vår Cover Trio har utgått
men samma färger från trion finns nu i 10ml burkar istället.
Prova dem, du kommer inte att bli besviken!!
Inte nog med detta, vi har även helt nya, fantastiska läppennor – Kiss Proof – i åtta nya
färger. Och de är verkligen kiss proof ! Vi lät bland annat Sandra, vår marknadskoordinator, göra ett hångeltest med sin pojkvän och, yep – det satt som berget!
Kolla mer på sidan 4.
Sen har vi ju såklart fyllt tidningen med snygga looker och facecharts och vi har gjort
intervjuer med en tidigare elev som är galet framgångsrik – läs mer om Åsa Östergren
på sidan 8. Vi har även gjort intervjuer med vackra bloggerskan Isabella Jedler Forsman
och den hittar du på sidan 24. Förhoppningsvis ska du hitta massor med både inspiration i
text och bild! Härlig läsning önskar jag dig!
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”BROW TO” - BRYNTUTORIAL

Chefredaktör, VD Makeupstudion Education
& Grundare av .FÄRG Collection
2 www.makeupstudion.com

OMSL AG
F O TO & MAKE UP: BIRG ITTA LAG E RHOLM
MODE LL: IS ABE LLA JE DLE R FORS MAN
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Produktnyheter
LUSCIOUS & KISS PROOF LIPS
KISS PROOF Lip Pencils, 149 kr / LUSCIOUS Lip Glosses, 99 kr

Få kyssäkra läppar med vad som kanske är världens bästa läppennor. De är i geleformula som lätt
glider på läpparna och sedan stannar där. Du kan till och med kyssas utan att smeta ut färgen!

SNAPSHOTS!
Vad händer just nu hos .FÄRG-redaktionen?
Här kommer ett utdrag av senaste nytt i bildform!
av SANDRA SAMUELSSON

UNDER HASHTAGGEN #FEELSLIKEFÄRG
på Instagram hittar du inspirerande feelingbilder
med smink från .FÄRG Collection.

FILMER HAR SPELATS IN
i samarbete med hårgurun Maria Oldenstedt
för Makeupstudion Educations nya
utbildning som startar i vår!

Våra nya glans i 8 snygga färger känns mjuka och följsamma samtidigt som de ger dig en fräsch
touch till din vardagslook. Dessutom så smakar de sweet mint och godiskola!

NY BUTIK I GÖTEBORG!
Makeupstudion Education och
.FÄRG Collection hittar du som
bor i eller besöker Göteborg
numera på Odinsgatan 26!

COVER HIGHLIGHT

Foundation, concealer, cream contour 154 kr

Cover Highlight - en helt ny foundation/concealerprodukt som har
en härligt krämig konsistens som är lättapplicerad med svamp eller
foundationborste. Den fantastiska täckningen låter dig neutralisera
mörkhet under ögonen eller oönskade rodnader. Samtidigt ger den
också en otroligt fin finish när den används som foundation och
den känns väldigt lätt på huden. För bästa hållbarhet fixeras
Cover Highlight med vårt löspuder. För en naturlig glow
kan du avsluta din bas med att svepa ett vårt mineralpuder över. Cover Highlight är helt parabenoch parfymfri samt lämplig för veganer.

4 www.makeupstudion.com

W W W. FÄ R G C O L L E C T I O N . C O M

DEN NYA .FÄRG-BILEN ÄR HÄR
Har du tur kanske du får en privat hemleverans i den!

ISABELLA JEDLER FORSMAN i smink
endast från .FÄRG Collection.

SAMARBETE MED BLACK VOGUE
.FÄRG Collection påbörjar samarbete med
Black Vogue, den populära Facebookgruppen
som delar sminktips för svarta.
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UTBILDA DIG TILL

HAIR
&
MAKE UP
ARTIST

D

.FÄRG UTBILDNING

ags att plugga till makeupartist?
Nu har vi från och med vårterminen 2016 skapat en
helt ny komplett utbildning där vi breddar dina kunskaper
markant och tar dig till en ännu högre kompetensnivå.
Nu blir du inte bara makeupartist utan HAIR & MAKEUPARTIST!

V

NÄSTA
KURSSTART

18/1 - 2016
Endast 8 elever per klass.
Boka din antagningsintervju idag
på nr: 08 - 640 79 01

Pris: 79.500kr

MAKEUPSTUDION

i funderar alltid på hur vi kan öka möjligheten för
våra elever att lyckas efter avslutad utbildning. Detta
eftersom just makeupbranschen är en till viss del speciell bransch att ge sig in i. Man måste ha en stark egen
drivkraft, mod, social kompetens och vara duktig på att
sminka för att lyckas. Ett första steg för att utveckla utbildningen var att lägga in en fransförlängningsutbildning i
den stora makeuputbildningen. Det visade sig mycket populärt och eleverna har tack vare detta lätt att dra in pengar direkt efter avslutad utbildning med både nykunder och
påfyllningar. Nästa steg var att lägga in spraytanning och
även där har vi fått mycket positiv feedback. Nu är alltså
ytterligare ett steg taget och det är att lägga in vår tidigare
hårstylistutbildning helt och hållet i vår stora makeupartistutbildning. Därmed döper vi även om utbildningen till
Hair & Makeupartist. Utbildningen utökas samtidigt till
hela 300h. Det här är något vi tror stenhårt på eftersom
det breddar elevernas kompetens maximalt. Inför ett bröllop kan man inte bara göra mejken, man kan göra fransarna, tanningen och nu även uppsättningen. 4 tjänster
som man sammantaget kan ta riktigt bra betalt för. Och
vill man frilansa mer mot mode-, reklam- och TVvärlden
så förväntas man kunna både hår och makeup nuförtiden.
Det här är helt enkelt rätt väg att gå för att eleven ska ges
maximal chans att lyckas efter utbildningen. Och det är
väldigt viktigt för oss. Att eleven lyckas!
Några vanliga frågor vi brukar få är:

J

ag är frisör och kan redan hår - det känns onödigt att gå en
utbildning som innehåller hår och inte bara makeup?

V

ad har ni för läromedel?

V

ad kostar utbildningen?

Vi samarbetar med Maria Oldenstedt, en fantastisk makeupartist och galet kreativ frisör/hårstylist som vann Årets Frisör,
kategorin Avantgarde, för några år sen. Hon har spelat in ett
antal tutorials till oss som våra elever får tillgång till för just hårstylingen och i övrigt har vi vår lärobok Yrke: Makeupartist, som
har sålt i tusentals exemplar. Den är skriven av Birgitta Lagerholm och direkt framtagen för att utbilda makeupartister. Maria
är också med och kvalitetssäkrar samt vidarutbildar våra lärare
minst en gång per år. Kolla gärna in hennes hemsida:
www.mariaoldenstedt.com

Hela utbildningen inklusive makeupartist, fransförlängning,
spraytanning och hårstyling kostar 79.500kr och då ingår moms,
anmälningsavgift och ett produktkit till ett värde av 30.000kr. 

”För mig var det perfekt att gå
utbildningarna samtidigt, då jag var så himla sugen
på att få börja jobba så snabbt som möjligt. Med
båda utbildningarna var det mycket lättare att få
jobb, då de flesta kunder gärna vill att man kan både
hår och makeup. Dessutom tycker jag att det är kul
att kunna göre en helhet, att skapa en hel look.”
- ÅSA ÖSTERGREN, TIDIGARE ELEV

Vi tycker inte att det är det minsta onödigt. Som frisör står du
vanligen på en salong och färgar, klipper och slingar hår. Vissa
gör även bruduppsättningar. Men en hårstylist ska, förutom att
kunna gör vackra bruduppsättningar, också kunna veta exakt
vad ett röda mattan evenemang, en reklamfilm, ett modefoto, en
TVshow etc kräver av håret. Plus hur och med vilka produkter
det bör stylas för att funka så som det är tänkt. Det är däri skillnaden ligger mellan en frisör som jobbar på salong och en hårstylist tränad inför frilansbranschen. Och det är det sistnämnda
vi lär ut på vår utbildning.

EDUCATION

6 www.makeupstudion.com
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MAKEUP BY

ÅSA

ÖSTERGREN
Åsa Östergren är en av våra mest framgångsrika elever någonsin
med kunder som NK Stil, Cosmopolitan, Oriflame, Lars Wallin,
Oil of Olay, Åhléns, Nivea, Make Up Store, Indiska, Cubus,
Volkswagen och många, många fler på sin meritlista.
Hon gick sin makeup- och hårstylistutbildning hos oss
påMakeupstudion Education hösten 2004. Vår rektor
Birgitta Lagerholm tog ett samtal med henne.

av BIRGITTA LAGERHOLM
foto PHOTOS BY MATTIAS & JOAKIM KARLSSON PHOTOGRAPHY
JAHA, ÅSA… DU GICK JU UTBILDNINGEN HOS OSS REDAN FÖR 11 ÅR SEDAN. VAD ÄR
DINA MINNEN FRÅN DEN TIDEN?
Åsa tänker lite grand och svarar sen med en antydan till förundran och nästan lite nostalgi i rösten, ”Det jag verkligen kommer ihåg är hur otroligt grundlig utbildningen var och att jag fick lära
mig så mycket, mycket mer än jag hade räknat med. En annan känsla jag har kvar är att det gick
otroligt fort att bli biten. Det tog bara två lektioner och sen jag var jag helt övertygad. Det här var
verkligen det jag ville göra – till 100%.
DU ÄR JU EN AV VÅRA MEST FRAMGÅNGSRIKA ELEVER NÅGONSIN – VAD TROR DU VAR
DET SOM GJORDE ATT DU LYCKADES?
Först blir hon tyst ett litet tag medan hon tänker och sen säger hon, ”För det första så är jag konstnärligt lagd, vilket är grundläggande för yrket och jag har en passion för färg och form. Sen är jag
övertygad om jag helt enkelt ville det så mycket att jag ville det mer än alla andra. Jag var verkligen
på hugget och brann för det. Jag hade mina visitkort klara redan under utbildningen och letade
kontakter och jobb direkt. Talang, passion och driv tror jag är avgörande. Sedan avgör en gnutta
tur hur lång tid det tar att lyckas.”

FOTO: Fredrik Reshew
för Satellite Magazine
8 www.makeupstudion.com

DET HÄR MED ATT DU VILLE MER ÄN ALLA ANDRA - HUR YTTRADE SIG DET?
Åsa ler och säger utan att tveka, ”Jag gick verkligen all in. Jag tog alla och då menar jag verkligen
ALLA jobb jag blev erbjuden – skulle jag egentligen jobba på mitt vanliga jobb tog jag ledigt direkt
för att göra ett obetalt mejkjobb. Jag var redo att offra mig för det här jobbet och för att få göra
det jag verkligen älskar. Det tror jag är ett måste för att lyckas.
www.färgcollection.com 9

HUR HÖLL DU MODET UPPE NÄR DET VAR TUNGT?
”För att jag hela tiden tänkte: ”Men någon måste ju få göra
de här jobben och varför skulle det inte kunna vara jag?!
Jag bet mig liksom fast vid den tanken, trots att jag visste att
det är en tuff bransch att ta sig in i.” Svaret kommer direkt
och man märker att den tanken faktiskt gav Åsa modet att
fortsätta våga försöka. Igen och igen, tills hon lyckades.
HUR KOM DU EGENTLIGEN IN I BRANSCHEN?
Ja, som jag ser det så var det faktiskt två praktikjobb, som
jag fick igenom skolan, som var helt avgörande. Först var
det ett jobb för Tillskärarakademin, som vi skulle göra hårstylingen till och då blev vår lärare sjuk så hon bad mig
hoppa in och ta över ansvaret för visningen. Det gjorde att
jag kom att samarbeta väldigt tätt med den stylisten som
var ansvarig för visningen. Hon heter Malin Lundberg och
var då också moderedaktör på tidningen Vimmel, som inte
finns längre. Vi fortsatte att jobba ihop med modejobb för
tidningen och efter ett par månader erbjöds jag ett skrivjobb för tidningen, vilket ledde till att jag blev hårredaktör
och skrev varje månad för dem. Därifrån gick jag vidare
och blev skönhetsredaktör på heltid på deras systertidning
Plaza Kvinna och där var det ju beautylooker att göra varje
månad. Sen var det ett annat praktikjobb som också visade
sig vara helt avgörande och det var ett skivomslag för gruppen Babylon Bombs. Där träffade jag nämligen fotografen
och agenten Johanna Walden som idag är min bästa vän.
Hon slutade fota efter några år och satsade på agentdelen
istället så ett tag låg jag hos henne på agenturen Eyes Productions.

FOTO: Carin Karlsson

snart. Ofta följs en obokad period tack och lov av en fullbokad, så det jämnar ut sig.”
VILKA ÄR DE HÄFTIGASTE JOBBEN DU HAR GJORT?
Ja, det är ju många men framför allt kommer jag att tänka på när jag åkte till Marrakesh i Marocko och gjorde
Lars Wallinkampanjen. Det var första gången jag jobbade
med Lars Wallin och hans magiska klänningar. Det var så
häftiga miljöer, vi bodde superlyxigt och bilderna blev SÅ
fina! Sen var det ju nästan en overklig känsla när jag ändå
ganska kort efter utbildningen befann mig i New York på
jobb och plötsligt bara kommer känslan över mig att ”Men
gud, här står jag och plåtar mode mitt på Times Square i
New York!” Sen var det ju jättehäftigt att få åka till Rio de
Janeiro i Brasilien när vi bland annat plåtade sommarmode
för Åhléns Fashionation.

SÅ VAD ÄR DET MEST OGLAMOURÖSA?
SÅ FRÅN ATT VARA NÅGON VEM SOM HELST SOM ”Att alltid, alltid behöva släpa med sig en megatung resväsDRÖMDE OM ATT JOBBA MED MAKEUP HAR DU GÅTT ka fullproppad med arbetssaker och att alltid behöva tvätta
TILL ATT VARA EN ERKÄND MAKEUPARTIST SOM IDAG penslarna efter varje makeup.” Hon suckar tungt vid tanHAR GJORT KAMPANJER FÖR LARS WALLIN, NK STIL, ken och man riktigt hör hur hon önskar sig en assistent för
MAKEUPSTORE, INDISKA, NIVEA, CUBUS, NIKE OCH just de uppdragen.
HUR MÅNGA ANDRA SOM HELST!
Ja, och en rolig kampanj jag gjorde var för Svarowski. Det OCH FÖR ALLA ASPIRERANDE MAKEUPARTISTER DÄR
var så kul för jag hade verkligen en reklambild från just UTE, VAD ÄR DINA BÄSTA RÅD?
dem som en av mina inspobilder under utbildningen så det Igen svarar Åsa helt utan att tveka, ”Att inget jobb är bortvar väldigt roligt att få bli bokad för just dem, säger Åsa kastat! Det kommer oavsett, alltid att ge erfarenhet, kontakoch skrattar.
ter och i bästa fall även bilder. Man måste alltid tänka – vad
kan det här jobbet ge mig? Jag kan fortfarande, trots 11 år i
VAD ÄR DET ROLIGASTE MED JOBBET?
branschen, ställa upp på gratis testplåtningar för fotografer
Åsa ler och svaret kommer blixtsnabbt, ”Beautyjobben är som jag gärna vill jobba med! Även om jag tycker att man
ju mina absoluta favoriter. Jag älskar att få vara detaljerad alltid ska se upp med att bli utnyttjad för gratisjobb där
och pillig så att man verkligen kan se att alla detaljer är väl det uppenbart finns möjlighet till betalning. I början är det
utförda! Sen älskar jag att det är så kreativt och konstnär- ok att jobba gratis för erfarenheter och för att bygga upp
ligt – det är aldrig tråkigt! Det är olika uppdrag hela tiden portfolion, men efter ett tag när man är mer erfaren gäller
och branschen i sig förändrar sig ju hela tiden med nya det att stå på sig. Och sen försöker jag alltid följa de två råd
produkter, trender och tekniker. Man blir liksom aldrig fär- jag fick med mig från dig och skolan ”Bär sladdarna och lös
dig, aldrig fullärd. Sen är det jättehärligt när det då och då problemet” Just det här med att vara en del i teamet och att
kommer uppdrag där jag får resa över hela världen och att verkligen hjälpa till om man själv har möjlighet när man ser
man kan jobba i bikini när man till exempel plåtar badmo- att någon annan till exempel kommer släpande på tunga
de. När modellen går och byter om kan jag ta mig ett dopp” sladdar. Och sen just att det är mitt jobb att lösa problemet.
säger hon och skrattar.
Kommer modellen in med en hopplös hud eller dåliga bryn
så finns det ingen annan jag kan skylla på. Jag MÅSTE lösa
VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA MED
problemet och göra det bästa jag kan!
JOBBET?
Åsa funderar ett tag och svarar sen, ”De oregelbundna och OCH TILL SIST… ÄR DU INTE HELT SINNESSJUKT STOLT
oförutsägbara arbetstiderna – man kan ju få jobba precis ÖVER DIG SJÄLV OCH DET DU HAR ÅSTADKOMMIT?!
hur som helst och när som helst. I början funderade jag Jo, svarar Åsa, eftertänksamt och med en antydan till förjämt på när jag skulle sluta men nu är jag så van vid att inte undran i rösten, ”Det är jag. Det är jag verkligen! Nu när
veta så man kör tills man är färdig. Så enkelt är det. Sen är jag börjar tänka efter - men det är lätt att bara stressa på
det ju till viss del också svårt att planera vardagslivet när och inte sakta in ibland och reflektera över hur långt jag
man kan gå från att vara helt obokad nästa vecka till att faktiskt har kommit. Jag kommer ju ihåg känslan första
plötsligt vara fullbokad på ett telefonsamtal. Det kan vara gången jag fick göra ett omslag för en tidning och idag är
stressande men samtidigt så har jag vant mig. Det kan ock- det vardagsmat men bara för att något händer ofta är det
så vara stressande att plötsligt ha en hel vecka utan uppdrag, ju inte mindre kul! Det måste jag verkligen bli bättre på att
då gäller det att slappna av och lita på att det kommer jobb komma ihåg.” 
10 www.makeupstudion.com
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I ÅSAS PORTFOLIO
finner vi bland annat
bilder från kampanjer
för Make Up Store,
Viva la Diva och
Lars Wallin.
FOTO: Fredrik Reshew för Viva la Diva

FOTO: Fredrik Reshew för Satellite Magazine

FOTO: Magnus Ragnvid för Connoisseur/Lars Wallin

FOTO: Fredrik Reshew för Satellite Magazine
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NYA SMINKTRENDER
HYPERFLEXSKUGGA
PEPPAR, 149 kr, .
FÄRG Collection.

Nu finns det verkligen utrymme att ta ut svängarna med vågade färgklickar eller
kaxiga statement liners.Vår makeupartist Rasmus ”Kaleidocolours” Pettersson har tolkat
de senaste makeuptrenderna och satt sin egen twist på dem. Låt dig inspireras!
foto & makeup: RASMUS ”KALEIDOCOLOURS” PETTERSSON modeller: STACY & DANIELLA

Nordic Winter Arctica
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Swirl

INNER CORNER

Grädde & Swirl

Peppar

HIGHLIGHT

BRYNFÄRG/BROWS

Kakao

GLOBSKUGGA/CREASE

Peppar

Peppar

INTENSITETSSKUGGA/INTENSITY

DROPPSKUGGA/LOWER LID

e
Grädd
LOC

KSKU

Kakao

GGA

LI
par A/
Pep SSKUGG

FRA

N

MJUK DROPPSKUGGA/SOFT LOWER LID

L ID
/EYE

N

Swirl

ER

yO
eachR
P
E
L
t

ra

&
mge

Hon

igh EA
ighlP/CONC
H
r
ove KEU

C

CO

VER

ellow
ey Y
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Orchidé

ROUGE

Nougat

SHADING
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Vienna
LÄPPENNA/PENCIL

Big Boss
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

TREND:
LÄPPENNA ”KISS PROOF”, 149 kr,
.FÄRG Collection.
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B e r r y l i ps

50 nyanser av körsbär syns överallt just nu. Bär dina berry lips
ensamma, för att sätta extra accent på vardagen, eller matcha dem
med en snygg, klassisk ögonlook. Om svart eyeliner känns för hårt, välj att fukta
din pensel och gör en eyeliner av någon av .FÄRG Collections bruna hyperflexskuggor.
www.färgcollection.com 13

EYELINERPENSELN, 139 kr,
.FÄRG Collection.

CAKE EYELINER, 149 kr,
.FÄRG Collection.

Nordic Summer Golden

Solkysst

DUSTING

FOUNDATION

Transparent Löspuder Vanilla
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Solkysst & Ros
ROUGE

Nougat

SHADING

V

New York
LÄPPENNA/PENCIL

Sweet Charly & Amaryllis
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

HYPERFLEXSKUGGA SOLKYSST,
149 kr, .FÄRG Collection.

TREND:

C l e o pat ra l i ner

En bred statement eyeliner är inget för de blyga.
Var kaxigt snygg i en nattsvart ton, se till att lägga lite extra
tid på att binda ihop övre och undre fransrad. Kan göras med
kajalpenna för en mer avslappnad look som även passar dig
som vill vara lite mer diskret.
LÄPPGLANS SWEET CHARLY, 99 kr,
.FÄRG Collection.
14 www.makeupstudion.com
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LÄPPENNA ”KISS PROOF”, 149 kr,
.FÄRG Collection.

Gräddkola & Knäck
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Swirl

HIGHLIGHT

BRYNFÄRG/BROWS
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Glögg & Aprikos
ROUGE

Nougat

SHADING

V

Nairobi

LÄPPENNA/PENCIL

EYELINERPENSELN, 139 kr,
.FÄRG Collection.

TREND:

Ye l l o w ai n’ t mel l o w

Har du aldrig testat en färgglad eyeliner förut är det
dags att göra det nu! Gult hör inte längre bara till påsken, låt
färgen pryda dina ögon i en snygg eyeliner som du
twistar och gör till din egen!
HYPERFLEXSKUGGA CITRON,
149 kr, .FÄRG Collection.
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Solkysst

Nordic Summer Golden

DUSTING

FOUNDATION

Transparent Löspuder Vanilla
PUDER/POWDER

Swirl

INNER CORNER

Swirl

Kakao

HIGHLIGHT

BRYNFÄRG/BROWS

Rosa Syrén

GLOBSKUGGA/CREASE

Scilla

Scilla & Deep Sea
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HIGHLIGHT

Nyponros
ROUGE

Nougat
SHADING

KEU

Nyponros & Mixing Base
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

HYPERFLEXSKUGGOR SCILLA
OCH ROSASYRÉN, 149 kr,
.FÄRG Collection.

TREND:
SKIMMERHIGHLIGHT SWIRL,
149 kr, .FÄRG Collection.
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B as i n bl u e

Blått kommer vi snart att se mer av, det har bland
annat skymtats elektriskt blåa ögonmakeuper på visningar för bland annat
Marc Jacobs och Diane von Furstenberg. Trenden håller i sig ända till i vår så börja
slipa på dina blåa sotningar redan nu!

www.färgcollection.com 19

BROW TO
”how to” on 2 different brow looks

natural look

PICTURE PERFECT

1

DU BEHÖVER
1. Snedskuren pensel,
139 kr, .FÄRG Collection
2. Hyperflexskugga ex. Peppar,
149 kr, .FÄRG Collection

Börja med att fylla i mitten av brynet där
färgen ska vara som starkast. Var extra lätt
på handen i början av brynet.

MADE BY

L

.FÄRG INTERVJU

Linda Bergquist är född och uppvuxen i Sundsvall och tänkte alltid att i
Stockholm kommer hon aldrig att vilja bo! Ändå är det här vi hittar henne.
Mindre än två år efter att hon gick ut från vår makeupartistutbildning och med
artister som EMD, Alcazar, E-type, Linda Bengtzing och produktioner som
Julgalan och Biggest Loser på sin meritlista känns det
spännande att få sitta ned och kolla läget lite.
av BIRGITTA LAGERHOLM foto LINDA BERGQUIST

Kamma brynen i rätt riktning.

2
Fördela den resterande färgen på penseln
i resten av brynet och markera vart du
vill ha dina konturer.

Fukta penseln lätt med vatten för att kunna
teckna små strån. Börja med ”svansen”.

3
Rama in brynet i över och underkant med
fuktad skugga och teckna strån om du
har några luckor.

Fortsätt med att teckna tunna strån genom
resten av brynet, tänk på att följa den
riktning som dina strån växer i.

Hitta fler produkter och tips på
20 www.makeupstudion.com
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.FÄRG INTERVJU

TIDIGARE ELEV LINDA BERGQUIST

Redan som 12åring var Linda helt bestämd på att det var
makeupartist hon skulle bli. Hennes kusiner var ständiga
sminkmodeller och på alla fester och nyårsfiranden var
Linda den självklara sminkösen.
”Jag blev liksom alltid kvar till sist för att fixa mig själv
eftersom det var så roligt att fixa alla andra först.” säger
hon och ler.
Yrkesbakgrunden är brokig. Hon har jobbat både som kassavärd på krogen, i korvkiosk och på COOP, i bageriet, där
hon lärde sig att baka tårtor. Och samtidigt medan hon
gjorde allt det där höll hon drömmen om makeupartistyrket vid liv. Första gången hon skickade efter en utbildningskatalog, från en annan skola, var 2008 men då kändes det
inte rätt. Först när hon hittade Makeupstudion Education
2013 kände hon att vågade ta steget.
”På mindre än två veckor hann jag ansöka till skolan, bli
godkänd som student, fixa boende i Stockholm, ta tjänstledigt från jobbet och säga upp min egen lägenhet i Sundsvall.
Allt gick väldigt fort men allt kändes bara rätt!”
33 år gammal flyttade alltså Linda till Stockholm för att
äntligen gå den utbildning hon hade drömt om hela livet.
Så vad var det bästa med skolan?
”Allt! Lärarna var bra, strukturen på lektionerna var bra,
det var seriöst och genomtänkt och man kände sig sedd.
Blandningen av teori och praktisk övning var jättebra och
sen att vi fick så mycket praktikjobb.
Jag har via skolan jobbat med olika
modevisningar och musikvideos. Jag
har jobbat med TV – Biggest Loser
och Julgalan med artister som Alcazar,
EMD, Linda Bengtzing, Albin, Dj Qute,
Helena Paparizou och Marie Picasso
(som numera kallar sig för Shanta Liora) Faktum är att jag numera är Maries
personliga makeupartist och vi har även
blivit goda vänner. Beslutet att våga ta
steget och flytta till Stockholm och satsa
på min dröm är det absolut bästa jag
har gjort!
Hur var klassen och gruppsammansättningen?
Vi hade en jättebra klass och de två som
jag fortfarande har kontakt med från
den klassen jobbar också med smink
idag. Det kändes som vi alla var ganska lika. Alla var superfokuserade på att
verkligen få ut det bästa av utbildningen.
Jag själv gick in en bubbla av fokus och
jobbade stenhårt på lektionerna för att
sen gå hem och vila och efter det sminkträna och läsa vidare så mycket jag bara
orkade. Inte ens någon kille kunde ta
mitt fokus.
Efter utbildningen blev du erbjuden en traineeplats hos oss, hur var det?
”Det var jättebra och man fick verkligen lära sig om smink - som från den
andra sidan. Inte nog med att man fick
en upprepning av allt man redan hade
gått igenom en gång. Man fick lära sig
att bedöma sminkningar och att ge feed-

På Lindas Instagram lägger
hon flitigt upp alla sina arbeten.
Följ henne på @MADEBY_L

Linda tillsammans med Marie
Picasso (Shanta Liora) som genom
ett makeupartistjobb har kommit
att bli en god vän.

”För mig är det som att
andas. Det finns inget
roligare än att få
jobba med det man
brinner för och även om
målet lockar så har man
ju väldigt roligt
på vägen dit!”

back också. Och att stå framför grupp och prata. Usch, det brukar prata om hur hårt man måste kämpa för att komma
var lite jobbigt i början men nu är det inga problem längre. nånvart och det låter som man måste pulsa sig genom djup
I själva verket var ju det jättenyttigt.”
snö för att komma nån vart. Men jag tänker så här, för mig
Vad hände sen?
är det som att andas. Det finns ju inget roligare än att få
Ja sen blev jag erbjuden ett vikariat på ett år som er utbild- jobba med det man brinner för och även om målet, man
ningskoordinator eftersom Anki skulle vara mammaledig har satt upp, lockar så har man ju (åtminstone jag) väldigt
och det tackade jag ja till. Det gav mig chansen att spara roligt på vägen dit.”
lite pengar och fortsätta utbilda mig. Jag brinner för helhet- Kloka ord! Och vad har du satt upp för mål?
en och hos er hade jag ju fått lära mig makeupartistyrket, ”Som jag sa tidigare så brinner jag för att kunna skapa en
fransförlängning och spraytanning. Under vikariatstiden helhet. Om det är barnmålningar och specialdesignade
passade jag på att ta flera andra kurser också som hårför- tårtor till ett barnkalas eller om det är makeup, hår, naglar,
längning och nagelbyggande. Dessutom gick jag flera olika fransar, spraytanning och tårta till ett bröllop spelar ingen
dekorationskurser för tårtor och cupcakes eftersom jag äls- roll. Det är bara roligt att kunna få vara med på så många
kar att baka och gärna vill kunna erbjuda det också som en olika delar av det hela som möjligt. I framtiden skulle jag
del i ett helhetskoncept gentemot brudar.
tycka att det vore jättekul utöka med ännu fler tjänster geDu, det låter som ett tufft schema med heltidsjobb och så många olika nom att gå kurs till florist, inom foto och till och med till
kurser! Sen råkar jag ju veta att du dessutom hade mycket extra makeup- barberare så att man kan styla till alla hipsters därute,” säkurser, fransförlängningar och spraytanningar för oss på skolan utanför ger hon och skrattar.
din ordinarie arbetstid. Var det inte väldigt kämpigt?
Ett stort lycka till, Linda, önskar vi dig!
”Jo, men vet du vad jag tänkte på tidigare idag? Att man
”Tack!”

Vill du boka tid hos Linda för makeup, fransförlängning, naglar
eller bröllops-/festkoncept hittar du just nu Linda hos LCN på
Gamla Värmdövägen 2 i Nacka. Telefon: 0739893264

Gå gärna in och kolla på Lindas fina bilder via Made by L på Facebook.
22 www.makeupstudion.com

Handgjord ”tårtpion” av Linda.
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Isabella

				Jedler Forsman
Isabella Jedler Forsman är en känd bloggerska, Sveriges
representant i kommande Miss International i Japan
och framför allt är hon Makeupstudion Educations
blivande elev. Vi har tagit pulsen på Isabella.

Första gången som .FÄRG-redaktionen fick reda på vem
Isabella Jedler Forsman är, var i våras när hon letade efter
en makeupartistutbildning.
-Det var faktiskt via min mammas vän som
nämnde .FÄRG när jag var typ 12-13 år. Han kände Birgitta och visste att jag var sminkintresserad. Under Finest
Awards blev jag påmind eftersom man fick produkter från
.FÄRG i goodiebagen och då tänkte jag “fasen, jag bor ju
här i Stockholm nu, jag borde kunna söka utbildningen.
Eftersom Isabella sedan fick ett väldigt fullspäckat schema
har inte utbildningen hunnits med ännu, men det är ett
mål att satsa på under kommande år. Bloggandet har länge
varit en del av Isabellas liv. Hon har alltid gillat att fota och
har bloggat till och från sedan hon var 12. På fritiden var
det ofta hon som hjälpte sina vänner att sminka sig, hon
fixade även deras hår och sedan fick de ställa upp som modeller när Isabella fotade. Vad som till slut fick Isabella att
börja sminka och fota sig själv är en av 2013 års största
makeuptrender - contouring.
- Det blev intressant att sminka och fota mig själv
när jag såg en video om Kim Kardashians contouring och
vilken skillnad det gjorde. Då blev det kul att testa på sig
själv och se hur mycket man kan trolla med ansiktet.

”

Jag kan gå runt osminkad i flera veckor,

”

nästan så att folk börjar undra om jag inte ska fixa mig snart.

I Isabellas blogg kan man följa både med- och motgångar,
till exempel delade hon med sig av sina tankar kring hennes och pojkvännens uppbrott och hur de sedan har hittat
tillbaka till varandra.
-Jag tycker att det är en frihet. För då behöver
inte folk undra. Hemma i Linköping ville ingen riktigt prata om sina problem och allt skulle slätas över. Jag tycker att
det är skönt att slippa gå runt och bära på en massa hemligheter.
Jag undrar vad hon får för typ av respons på sin ärlighet
och öppenhet.
-Jag får nästan bara bra respons på de personliga
saker jag delat med mig av. Om det är dålig respons så brukar det oftast vara folk som till exempel kommenterar mitt
utseende. Men det är inget jag bryr mig om så länge jag kan
stå för det jag gör. Om jag älskar det jag gör så kommer inte
det att ändras bara för att någon kommer med en annan
åsikt. Och kan jag hjälpa någon annan i en liknande situation är det bara bra!
När det kommer till sådana här frågor blir det så tydligt
att Isabella är en 19 åring som nog är några år äldre mentalt och hon står stadigt med båda fötterna på jorden. Hon
känns trygg i sig själv.
-Smink är bara ett intresse, jag kan gå runt osminkad i flera veckor, nästan så att folk börjar undra om jag
inte ska fixa mig snart, säger hon och skrattar. Jag ser det
inte som att jag vill dölja något utan det är ju mer ett utlopp
för min kreativitet. Innan jag började sminka på människor
så målade jag väldigt mycket och tecknade. Smink är bara

en annan typ av konstform. Nästa kapitel i hennes liv blir
en fyra veckors lång resa till Tokyo, där hon ska delta och
representera Sverige i Miss International. Deltagandet
handlar inte bara om yta utan dagarna kommer att vara
fullspäckade med välgörenhetsarbete medan kvällarna fylls
av olika event och middagar.
-Det ska bli kul, jag vet inte riktigt vad jag har
att förvänta mig och gör det som en intressant grej för att
se hur den världen funkar. Men jag är livrädd för att bara
spendera tid med tjejer dygnet runt i fyra veckor. Jag har
hört skräckhistorier om klänningar som blivit uppeldade
och sömntabletter i drinkar. Jag hoppas att det finns snälla
tjejer där också.
När vi pratar framtidsdrömmar låter Isabella övertygad om
att hon redan är inne på rätt spår.
-Jag vill fortsätta bygga mitt varumärke, som är
jag själv, och fortsätta stå för den jag är. Inom några år skulle jag vilja starta något eget, och ska jag plugga så blir det
något skönhetsinriktat och sådant som behövs när man ska
driva eget.
Det är ingen tvekan om att denna 19-åriga tjej har rätt driv,
och hon har siktet inställt vilket är några av de viktigaste
ingredienserna i skönhetsbranschen. På min avslutande
fråga om vad som är viktigast i hennes sminkväska svarar
hon snabbt:
-Får man säga Contour-palett? Det är fan livet,
det är allt! Den kan jag inte vara utan.

ATT ISABELLA ÄR NÅGOT
av en selfieexpert förstår man
klart och tydligt när man surfar in på hennes Instagram.
För inte så länge sedan blev
hon även uppmärksammad
utav en av världens största
sminkbloggare, hudabeauty!

24 www.makeupstudion.com
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RETOUCH NO RETOUCH NO RETOUCH NO RETOUCH
Din hy kan se fantastisk ut
UTAN PHOTOSHOP!

Bara photoshop kan snabbt sudda ut struktur i din hy.
Däremot kan en bra foundation hjälpa dig att dölja de områden du
känner dig obekväm med. Mineral Liquid Powder Foundation är oljefri med
mineraler som hjälper dig att ta hand om din hy samtidigt som du får
ett resultat som inte behöver retuscheras.
Du duger precis som du är. Även utan smink.
Men vi vet att många letar efter en foundation som har bra täckning utan att kännas
för tung på huden. Därför valde vi att göra
en fotografering med en modell som lider av
acne. Vi valde dessutom att inte göra någon
retuschering alls på hyn i dessa bilder. Detta
för att visa .FÄRG Mineral Liquid Founda-

tions fantastiska täckning som tillsammans
med .FÄRG Mineral Powder ger dig en naturlig, airbrushad finish som tack vare den
oljefria formulan och de vårdande mineralerna känns lätt och följsam. Applicera med
en foundationpensel för mer täckning, eller
med rena fingrar om du vill ha ett snabbare
och mer transparent resultat. 

ERBJUDANDE!
Just nu kan du beställa
Mineral Liquid Powder Foundation
för endast

139 kr

Feel beaut i f ul i n yo ur o wn ski n

W W W. FÄ R G C O L L E C T I O N . C O M
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A
POP
OF

COLOUR

Vår kontorschef, Anki Frantz, kom in på kontoret med tre skuggor och sa
”Är det egentligen någonsin nån som använder dom här samtidigt i en makeup?”
”Va, sa chefen, dom är ju skitsnygga! Ta hit!” Sen ringde hon in
favoritmodellen Matilda och gick loss med färgerna.
foto & makeup BIRGITTA LAGERHOLM modell MATILDA

HYPERFLEXSKUGGA CITRON,
149 kr, .FÄRG Collection.

HYPERFLEXSKUGGA PLATINA,
149 kr, .FÄRG Collection.

LÄRARPORTRÄTT:
HYPERFLEXSKUGGA GLÖGG,
149 kr, .FÄRG Collection.
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Det är dags att ge vår stjärna i Malmö lite plats. Ida Nilsson, 33, är
verksamhetschef och huvudlärare på Makeupstudion Education i Malmö.
Hon är färgklicken som pushar eleverna att våga chansa
men alltid finns där och backar upp.
www.färgcollection.com 29

.FÄRG INTERVJU

av BIRGITTA LAGERHOLM
foto ERIKA BERTHSJÖ &
JOAKIM KARLSSON

I

da kom in i Makeupstudion Educations värld
2011. Då hade hon frilansat som makeupartist
i burlesk- och den alternativa världen samt på
en mängd synthfestivaler
i ett flertal år med bas i
både Sverige, Danmark
och Tyskland. Utexaminerad från Teaterakademin 2002 är hon också mycket väl bevandrad i teaterns värld. 2011 kände hon
suget efter ett officiellt diplom och sökte
till oss. Hon gick enkelt ut med högsta
betyg i alla ämnen och imponerade stort.

IDAS BÄS TA TIPS FÖR ATT
LYC K A S I B R A N S C H E N

1
2
3

Var positiv för ingen vill jobba med
en negativ person!
Våga kasta dig in i grejer, även sånt
som är lite läskigt.
Marknadsför dig mot allt och alla!
Kom ihåg att du alltid representerar
ditt eget varumärke.

30 www.makeupstudion.com
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LÄRARE IDA NILSSON

Vad var det som gjorde att du bestämde dig för
att bli lärare?
Jag hade aldrig direkt funderat på att bli
lärare men när Anne Hanson, min gamla
lärare, hörde av sig och frågade om jag
var intresserad av att plugga som lärartrainee så tänkte jag bara att, ja varför
inte – nu får jag se vart universum tar mig.
Och ibland måste man bara chansa för
att se vad som händer och Anne verkade
ju ha ett väldigt roligt jobb. Så jag hoppade på den utbildningen och jag har inte
ångrat mig en sekund!
Vad har du gjort för jobb?
Som frilansande makeupartist gör man ju
mängder av jobb – både stora och små
men de lite mer kända kunderna på min
klientlista är Ikea, Honda, Ikano, Köpenhamn Fashion Week, Eurovision Song
Contest, Anine Bing, I am brand och Parsons i New York. Framför allt jobbar jag
mycket med fotografer som Sven Prim,
Anna Mårtensson och Monika Lundholm.
Vad är ditt roligaste jobbminne?
Det måste ju vara när jag jobbade med
en zombiefilm – det är roligt att få sminka
jobb som inte bara är beauty.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det är kreativt. Det är omväxling hela tiden och det är aldrig samma sak. Man utvecklas hela tiden på det här jobbet
och vi står aldrig still. Du, Birgitta, drar ju in nya saker vi
ska lära oss hela tiden.
Hur är du som lärare?
Eleverna brukar alltid säga att jag är glad, skämtsam men
fruktansvärt sträng. Men jag gillar ju inte ordet sträng så
när de säger det säger jag alltid att jag är disciplinerad.
Dom har ändå utryckt att det är en härlig kombination för
när det är allvar så är det allvar.

”

LÄRARE IDA NILSSON

sättet gör att eleverna får ett större självförtroende att våga
försöka just lösa problemet om något har blivit fel – för så
är det ju, allt kan gå galet i sminkets värld säger Ida och
skrattar.
Vad är du mest stolt över i din lärarroll?
Mitt tålamod. Jag har ett väldigt stort tålamod och tycker
att jag också att jag har en mycket stor förståelse och empati
för andra människor.
Vad tycker du är det bästa med den här utbildningen ur en elevs perspektiv?

ELEVERNA BRUKAR ALLTID SÄGA ATT JAG ÄR GLAD,
SKÄMTSAM MEN FRUKTANSVÄRT STRÄNG.
MEN JAG GILLAR JU INTE ORDET STRÄNG SÅ NÄR DE
SÄGER DET SÄGER JAG ALLTID ATT
JAG ÄR DISCIPLINERAD.”

Jag hade faktiskt en elev som sa att när jag ger feedback så
är det på riktigt så att när de får beröm vet de att de alltid
kan lita på att det är sant och välförtjänt.

Vad är det roligaste med att undervisa?
Det roligaste är att få följa med på elevernas resa. Från att
de kommer in här första dagen, vissa mer blyga än andra
och att sen få följa dem, inte bara under utbildningen fram
till examination utan även efter utbildningen. Det är så
otroligt kul att få se alla de jobb som de gör när de har gått
ut. Och sen är det även väldigt roligt att få se alla nya kreativa sminkningar som eleverna presterar.

Man har verkligen jobbmöjligheter när man har gått ut
från den här utbildningen. Man kan jobba som makeupartist men även som fransstylist eller med spraytanning. Du
kan verkligen jobba direkt efter utbildningen om du själv
vill - just tack vare de tre beståndsdelarna. Och nu när vi
tar in hårstyling på allvar i den nya utbildningen från våren
2016 blir det ju om möjligt ännu bättre!

Vad är din största utmaning i undervisandet?
Att kommunicera så att alla förstår, så att alla kan utvecklas
till jätteduktiga makeupartister men även att få elever att
våga tänka utanför boxen och att inte vara så himla rädda
för att göra ”fel”.
Hur gör du då?
Jag pushar eleverna att våga göra fel, att våga ta chansningar även om det inte alltid blir rätt. Och med kommunikation så menar jag att jag demar sminkningarna, låter eleverna prova själva men jag finns alltid där och är tillgänglig
om de behöver att jag backar upp dem och visar lite extra.
Sen ger jag dem inte alltid alla svaren på en gång utan de
måste våga försöka själva först en gång.
Vad ser du att detta ger eleverna när det gäller deras utveckling som
makeupartister?
Vi jobbar ju väldigt mycket med uttrycket ”Lös problemet”
inom företaget och jag kan ju se att det här förhållnings-

Ida har gjort mängder av jobb som frilansande
makeupartist.På klientlistan står bland annat IKEA, Honda,
Köpenhamn Fashion Week och Parsons i New York.
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UTBILDA DIG TILL HAIR & MAKEUPARTIST HOS

MAKEUPSTUDION
EDUCATION

”

En fantastisk utbildning! Har lärt mig så otroligt mycket på de här
tre månaderna. Väldigt bra att de inte tar in mer än 8 personer per
klass. Då hann alla få den hjälp och uppmärksamhet de behövde.
Lärarna var väldigt stöttande och hjälpte till med praktiker.
Skulle verkligen rekommendera kursen!

- Mathilda H E, elev Stockholm

”

LÄS FLER RECENSIONER AV MAKEUPSTUDION EDUCATION PÅ WWW.RECO.SE

”

Absolut en underbar utbildning med professionellt
bemötande och strukturerad undervisning. Rolig
Med19 års erfarenhet av att utbilda
men även seriös utbildning som fokuserade
PROFESSIONELLA HAIR & MAKEUPARTISTER
mycket på att man som elev faktiskt
och med internationella samarbeten i London samt New York
räknas Makeupstudion Education som en av Sveriges absolut
skulle komma ut i arbetslivet.
- Erika L, elev Stockholm
KÄLLA: RECO.SE

F OTO P E R N ILLA S TR AND
M A K E U PA RT I S T FR IDA V ENDEL ST EDT
M OD E L L FR ÅN S TO C KH O LMSG RUPPEN
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”

främsta hår & makeupartistskolor. Vi erbjuder skickliga lärare, små
klasser med fokus på varje elev och en väska med penslar, smink
och hårprodukter till ett värde av 30.000 kr.

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ WWW. MAKEUPSTUDION.COM

DU BÖRJAR BYGGA DIN PORTF OL IO RE DAN UN DE R UTB IL DN IN GE N ME D S LUTF OTOGRAFERI N G.
F OTOGRAF : P ERNI L L A S TRAND
MAK E UPARTIS TE R: ( f rån vän ster ti l l h ö g er) ERI KA L U NDB L AD, MATH I L DA H EDI N EKW A LL, ELIN HELLM A N ,
VI CTORI A JAB ERI , TH EA S TRÖM, L AU RA RI VERA
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MODE L L E R FRÅN S TOCKH OL MS G RU P P EN

UTBILDNING:

2-DAGARSKURSER

FRISTÅENDE UTBILDNINGAR:

HAIR & MAKEUP ARTIST
VAD GÖR DU EGENTLIGEN SOM HAIR & MAKEUPARTIST?
Enkelt sagt kommer du att ansvara för hår och makeup vid
massa spännande tillfällen. Du kommer in i en värld bakom
TV-kamerorna, där det skapas TV-program, reklamfilm, musikvideos och film. Eller in i fotostudion, där kanske nästa
stora reklamkampanj, tidningsomslag eller modereportage
fotas! Du kommer att träffa kända personer, skådespelare,
vackra modeller, karismatiska fotografer och naturligtvis även
alldeles vanliga människor. Sammantaget är det förvisso en
glittrande och glamourös värld men med ett högt tempo, där
du måste jobba hårt för att lyckas!

Vilket det än gäller, så är det få jobb, som är så fria och
kreativa som makeupartistens!

Att jobba professionellt med makeup och hår innebär en
enorm utmaning. Du ska, på några korta ögonblick, kunna använda din kreativitet och din tekniska skicklighet till
att förvandla en vanlig modell till en strålande skönhet redo
att fotas eller filmas - Eller kanske uppdraget istället gäller
att skapa en håruppsättning och en fantasifull makeup med
guldfärg, sand och fjädrar för en strålkastarupplyst catwalk!

Hos oss studerar du en fullständig hår- och makeuputbildning
förlagd över 12 eller 20 veckor, dag- eller kvällstid. Att arbeta
som makeupartist innebär att du arbetar med en inriktning på
skönhet, mode och media - helt enkelt de områden inom vilka
det finns absolut mest jobb. Nu har vi även lagt till momenten
Fransförlängning och Spray Tan - ett utmärkt sätt för dig att
snabbt kunna bygga upp en kundkrets och börja tjäna pengar.

Att gå en utbildning hos Makeupstudion Education innebär
att tänja på gränserna för vad du trodde var möjligt inom
färg, form och fantasi. Samtidigt kämpar du hela tiden vidare efter att nå perfektion inom den klassiska skönheten. Du
behöver inga förkunskaper men du måste vara beredd att
arbeta hårt och fokuserat. Vi ställer mycket höga krav, för vi
vill att du ska lyckas!

KURSSTARTER 18/1 OCH 11/4
ENDAST 8 ELEVER PER KLASS. ANSÖK NU PÅ NR: 08 - 640 79 01

DU BÖRJAR BYG GA D IN P O RT F O LIO RE DA N U N D E R U T B I L D N I N G E N M E D S LU T F OTO G R A FE R I N G .
MAKE UPART IS TER: ( f r å n v ä n s t er t ill h ög er ) A LE X A N D E R L A ND M A R K, P A NI Z JA L A L I , L I NNE A S JÖ B E R G M A L M L I NG
M O D ELLER F R Å N ST O CK H O L M S G R U P P E N F OTO G R A F P E R NI L L A S TR A ND

SP RAY TAN N I N G

F RAN SF Ö RLÄNGNING

I takt med att vi blir mer och mer medvetna om hur
mycket skada vår hud tar av att sola så blir intresset
för spraytanning större och större - speciellt nu när
det finns tanningvätskor som inte luktar! Att utbilda
sig inom spraytanning är ett extremt bra sätt att utöka
sin kundkrets och därmed öka sin möjlighet att tjäna
pengar.

Nu kan du också välja att gå en SEYFcertifierad utbildning i fransförlängning hos oss. Eller som vissa
kallar det att bli Fransstylist. Detta har visat sig vara
mycket populärt. Fransförlängning är en semipermanent förlängning som håller mellan 3-4 veckor och
därefter måste påfyllning göras. Det gör att man som
fransförlängare har lätt att bygga upp en återkommande kundkrets vilket hjälper till när man vill tjäna
pengar.

Pris: 11.995kr ink moms och produkter.
DETTA INGÅR I DITT STARTPAKET:
Kompressor
Ihopfällbart tanningtält
Barriärcreme
Tanningvätska Dark - 1 flaska räcker till ca 40
behandlingar
Tanningvätska Medium - 1 flaska räcker till ca 40
behandlingar
Engångstrosor
Engångstofflor
Hårskydd
Som du ser så ingår det i paketet en bärbar kompressor och ett ihopfällbart tält som gör att du inte
behöver någon egen lokal. Du kan lätt sätta upp och
fälla ihop tältet på önskad plats. Perfekt för att kunna
vara flexibel gentemot dina kunder. Utbildningen tar
4h och kan förläggas på vardag som helg.

KURSER PÅ FÖRFRÅGAN, VV RING 08-640 79 01
ELLER E-POSTA KONTAKT@MAKEUPSTUDION.COM

Pris per person: 10.000kr ink moms, anmälningsavgift samt franskit till ett värde av minst 3.000kr.

Fransförlängning - ämnen:
-

Anatomi
Produktkunskap
Teknik
Hygien
Ergonomi
Ekonomi
Övning på dockhuvud
Övning på modell
Egen praktisk träning

Schema

Dag 1:
09-13 Teori, demo, övning docka
Lunch (ingår ej i priset)
14-17 Demo nyset, övning modell
Dag 2:
09-13 Demo skalning samt påfyllning, övning
modell
Därefter följer träning på hemmaplan med 9 övningsset som ska fotas, före- och efterbilder och skickas in
till läraren för bedömning. När dessa är avklarade
och godkända (detta ska ske senast inom 3mån efter
avslutad kurs) inbjuds du till teoriprov samt praktiskt
slutprov. Klarar du dessa mottar du ditt diplom.
Till fransförlängningskursen medtages egen modell.
I vår Facebook-grupp ”Modeller till Makeupstudion”
kan man söka modell.

V I K TI G I N F O
FÖR DIG S OM Ä R IN T RES S ERA D A V
FRANS FÖRLÄNG N IN G S UT BIL D N IN G EN
REKOMMENDERA R V I A T T D U G Ö R ET T
S PIROMET ERT EST PÅ N Ä RMA S T E V Å RD C ENT RAL INNA N D U A N MÄ L ER D IG .
LÄS MER PÅ H EMS ID A N .
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P OSTT I D NI NG B
RET U R AD R ES S
MAKEU PS T U D I O N E D U CA TI O N
KARLAVÄG EN 5 3 , 114 49 S TO CK H O LM

NÄSTA NUMMER AV
36 www.makeupstudion.com

KOMMER I DECEMBER

