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NÖDINGE. Nu tar Klipp-
studion ytterligare ett 
steg inom skönhets-
vård.

På fredag invigs ett 
nytt behandlingsrum 
där hudterapeuten 
Emma Bergdahl bland 
annat kommer att 
utföra permanent bort-
tagning av oönskad 
hårväxt genom epile-
ring.

Förra året var det peruker 
som introducerades, en trend 
som tagit rejäl fart enligt 
Klippstudions ägare Anita 
Lindeberg. 

– Perukerna har blivit hur 
populära som helst, säger 
hon. 

Årets nyhet går i motsatt 
riktning – nämligen mot 
borttagning av hår.

På salongen i Nödinge har 
man redan ett brett utbud 
av skönhets- och kropps-
behandlingar som massage, 
fotvård, ansiktsbehandling, 
frans- och brynfärgning och 
vaxning. Nu tar man ett 
steg till och erbjuder även 
epilering, som innebär per-

manent hårborttagning av 
grova strån, ofta i ansiktet, 
med hjälp av elektrisk ström. 

Ström används också för 
att ta bort ytliga blodkärl och 
godartade hudförändringar 
som exempelvis ”skintags”, 
det vill säga mjuka utväxter 
på huden. 

Stort intresse
Emma Bergdahl har drivit på 
att man ska införa behand-
lingarna ända sedan hon 
började som hudterapeut på 
Klippstudion för två år sedan 
och nu ser hon med spänning 
fram emot att få köra igång.

– Intresset för att ta bort 
oönskad hårväxt visade sig 
vara stort, både hos kvin-
nor och män. Oftast är det 
mindre partier som behand-
las, som strån på hakan, runt 
bröstvårtorna eller under 
naveln. Många får grova hår 
med åldern och män kan till 
exempel vilja ta bort hårstrån 
på öronen. Det är bara grova 
strån som kan tas bort på det 
här sättet. Man får komma 
ihåg att det kan ta tid, kanske 
ett år av behandlingar, innan 
hårväxten är helt borta efter-

som håret växer i olika cykler 
vilket gör att alla strån inte är 
aktiva samtidigt. 

Epilering är en gammal 
beprövad metod som använ-
des för att ta bort oönskad 
hårväxt redan på 1800-talet.

För att epilera bort håret 
använder hon en minimal 

engångsnål i guld, som är 
ansluten till en strömkälla. 
Nålen sticker hon försiktigt 
ner i hårsäcken och med 
hjälp av en liten fotpedal 
aktiverar hon strömmen 
samtidigt som hon lirkar loss 
hårstråt med en pincett. 

– Det känns, men gör inte 

ondare än att man klarar av 
det. Som man brukar säga, 
vill man vara fin får man lida 
pin, säger Emma.

Med ett releaseparty nu på 
fredag inviger Klippstudion 
det nya behandlingsrum-
met och även om det inte 
blir någon epilering just på 

invigningskvällen kan Anita 
Lindeberg lova andra över-
raskningar.
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Permanent hårborttagning. Emma Bergdahl (t.v) och Karin Eriksson jobbar båda som hudterapeuter på Klippstudion i Nö-
dinge. Här demonstrerar Emma hur epilering går till på ägaren Anita Lindeberg, men skarpt läge blir det först efter invig-
ningen på fredag.  

– Epilering introduceras 
på Klippstudion
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Äntligen en 3:a i Bohus! 

Snygg och fräsch 3:a i Bohus på andra våningen med balkong i söderläge! Bra 
läge nära centrum, skolor och inte minst pendeln. Fiberkabel och mycket bra 
förening. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 65 kvm. Avg. 3.816:- 

Pris 675.000:- som utgångspris. Ring för bokad visning 3/3 och 5/3. 
Adress Byvägen 20 B. 

Bohus

Se gärna våra samtliga 44 
objekt på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Besök hemsidan 

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Bland annat fritidshus i Hålanda och tomt i Båstorp!


