EKOFRISÖR

Vidareutbildning för medvetna frisörer

Är du trött på kemikalier och manipulerade frisyrer?
Utbilda dig till Ekofrisör och arbeta i skön harmoni
med både människa och miljö!
Vill du lära dig att ta fram ett vackert och lättskött hår där hårets naturliga
styrka tas till vara och utvecklas – hårvård som skapar känsla av lätthet och
balans utan påfrestningar på naturen? Då är Ekofrisör ett naturligt steg för dig.
Vi lär dig energiklippning, indisk huvudmassage, ekologisk hårfärg och
växtbaserade hårkurer. Vi går igenom vad olika traditionella frisörprodukter
innehåller, vad man ska undvika och hur man kan ersätta dem med ekologiska
alternativ. Du får också lära dig hur du stärker och behåller din egen energi i
behandlingen.
Kursen vänder sig till dig som är utbildad frisör, som vill ta nästa steg i din
frisörkarriär och som vill utveckla ditt erbjudande i samklang med den växande
miljömedvetenheten i vårt samhälle.
UPPLÄGG
Kursen omfattar 16 dagar uppdelade på fem tillfällen under ett år. Varje
kurstillfälle innehåller föreläsningar och demonstrationer samt praktisk övning.
Mellan kurstillfällena ingår egen övning på hemmaplan.
I slutet av utbildningen sker en examination och därefter får du ett diplom som
bevisar att du är Ekofrisör och erbjuder hårvård med helhetssyn och omtanke
om människa och natur.
KURSLEDARE
Vi som håller i kursen är erfarna frisörer som arbetat ekologiskt sedan 2004. För
utbildningen i hårbottenmassage tar vi hjälp av vår erfarna kroppsterapeut.
Ann-Christin Martinsson, Ekologisk frisör
Monica Nilsson, Ekologisk frisör
Roma Rosén Champissage, Kroppsterapeut
KURSAVGIFT
31 500 exklusive moms.
I avgiften ingår alla produkter vi använder som kurer, färger osv. Modell ingår
men om du har en egen modell du gärna vill arbeta med så går det bra.
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Kaffe, te och frukt i pauserna ingår också.
I avgiften ingår inte resa, boende eller måltider under kursdagarna.
Ta med egen sax.
PLATS
Kursen genomförs i Örebro och i Färjestaden. Gruppdeltagarnas reseavstånd
avgör var vi är flest gånger.
KURSDATUM
En kursomgång startar när vi har en tillräckligt stor klass. Kontakta oss för mer
information.
FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING
När ni är fem eller flera på en salong som vill utbilda sig samtidigt kan vi ordna
en företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information.
ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Ann-Christin Martinsson
E-post: annchristin.martinsson@naturligtviseco.se
Mobil: 0701-71 32 71
Monica Nilsson
E-post: info@monicasandrum.se
Mobil: 0730-372101
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UR KURSINNEHÅLLET
Indisk hårbottenmassage
Du lär dig äkta indisk hårbottenmassage med eller utan oljor. Massagen sätter
igång cirkulation och energier i hela kroppen. Massagen är mycket behaglig
och stimulerar underhudsmuskulaturen i hårbotten vilket ger håret bättre
kvalitet, mer volym och glans.
Energiklippning
I det här kursmomentet lär du dig klippa håret utifrån hårets egna
förutsättningar. Målet är att frisyren ska kunna självtorka och fungera utan
stylingprodukter. Energiklippning utgår från känslan. Det är viktigt att
klippningen känns bra och passar hårets naturliga fall och egenskaper. Vi vill
behålla hårets naturliga styrka, därför tunnas inte håret ut eller klipps sönder
med kniv. I energiklippningen går allt ihop i ett system för att man ska
tillgodogöra sig så mycket energi som möjligt. En känsla av lätthet och balans!
Hårfärgsbehandling
Du lär dig att färga starka och vackra hår helt utan traditionella hårfärger. Här
använder vi endast vildväxande eller ekologiskt odlade växter samt
vegetabiliska oljor, honung och vin. Du lär dig blanda individuellt valda örter
till en stärkande hårfärg.
Växtbaserade hårkurer
Du får in inblick i olika växtbaserade hårkurer som gör både hår och människa
gott. Vi går igenom kurer som ger både hår och hårbotten vård, styrka och
glans men du får också lära dig kurer som lindrar eksem, mjäll, klåda och
mycket mer.
Energi
Du får information om chakran och får öva dig i att känna energier. Vi lär ut
verktyg så att du kan hålla kvar din egen energi i behandlingen, bland annat
övar vi på qigong.

