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AVANCERADE BEHANDLINGAR

På Gilda Skolan lägger vi stor vikt på 
behandlingar som ger långvariga resultat. 
Nedan förklarar vi våra avancerade 
behandlingar som du kan ta del av på våra 
salonger.

ANSIKTSBEHANDLING AHA  
AHA-syror (Alpha Hydroxy Acids) fungerar 
genom en sk kemisk peeling. AHA-peelingen går 
djupare ner i huden än en vanlig peeling och 
ger den friska och nya huden, som befinner sig 
undertill, en möjlighet att komma upp till ytan. 
Huden får en ungdomligare, fräschare hud med 
mycket mer lyster. Syrorna binder även fukt i 
huden vilket gör linjer grundare. AHA-syror har 
även effekt mot akne samt en blekande effekt 
på pigmentfläckar.

Kunden bör gå de antal behandlingar och 
använda de produkter som studenten 
rekommenderar. Vanligtvis rekommenderas 
behandling 1-2 ggr/vecka, under totalt 5 veckor.

ANSIKTSBEHANDLING VITAMIN C 
C-vitamin är en antioxidant som har mycket 
goda hudföryngrande egenskaper. Vitaminet 
stimulerar cellförnyelsen och skänker huden 
nytt liv. C-vitamin har också en peelande effekt 
och löser upp döda hudceller vilket bidrar till en 
härlig lyster som därmed får dig att se piggare 
och fräschare ut. Den har även en dämpande 
effekt på pigmentfläckar.

Kunden bör gå de antal behandlingar och 
använda de produkter som studenten 
rekommenderar. Vanligtvis rekommenderas 
behandling 1-2 ggr/vecka, under totalt 5 veckor.

MICROPEN, MIKRONÅLNING

Mikronålning är en revolutionerande teknik där 
ett flertal nålar tränger ner i huden och skapar 
en kontrollerad hudskada. Skadan utlöser 
en läkningsprocess som gör att huden börjar 
producera nytt kollagen. Det bildas även nya 
kärl i huden. 

Resultatet blir en föryngring av huden samt en 
förbättring av hudens struktur och kondition. 

MicroPen passar dig som vill bli av med slapp 
och åldrad hud, linjer, stora porer eller akne-ärr. 

Kunden bör gå de antal behandlingar och 
använda de produkter som studenten 
rekommenderar. Vanligtvis rekommenderas 3-6 
behandlingar, med 3-6 veckors mellanrum.

SONO EFFECT, ULTRALJUD

Sono Effect är en världsunik, smärtfri 
ultraljudsbehandling för bland annat reducering 
utav linjer, huduppstramning och ärrbehandling. 

Ultraljud är ljud med en frekvens högre än 
den översta gränsen för människans hörsel. 
Behandlingen bygger på en banbrytande LDM-
teknik (Local Dynamic Micromassage) där två 
ultraljudsvågor snabbt flyttas fram och tillbaka. 

Med hjälp av de snabba frekvensväxlingarna 
uppstår pulserande tryckförändringar som ger 
en stark tryck- och dragrörelse i vävnaden; leder 
bland annat till aktivering av kollagenbildningen 
samt formning och åtstramning av kollagenfibrer. 

Kunden bör gå de antal behandlingar och 
använda de produkter som studenten 
rekommenderar. Vanligtvis rekommenderas 
behandling 2 ggr/vecka, under totalt 3-6 veckor. 



ACCURETT PEN, FRYSBEHANDLING

Accurett Pen är en frysbehandling som avlägsnar 
olika godartade hudförändringar så som 
åldersfläckar, vårtor, fibrom (missprydande 
hudflikar) och större milier. Tekniken innebär att 
en fin stråle med koldioxid behandlar önskat 
område lokalt, under högt tryck. Behandlingen 
är mycket säker och ger minimal ärrbildning. 
Själva frysningen tar endast ca 5-20 sekunder.

Vanligtvis behövs 1-3 behandlingar för önskat 
resultat. 

ELEKTROTERAPI

Inom kosmetiken används ofta elektrisk 
apparatur för att förstärka effekten av en 
behandling. Elektroterapi kan användas för både 
ansikte och kropp och metoder som används 
är bland annat diatermi, epilering, galvano, 
mikromassage, mikronålning, ultraljud och 
muskelstimulering. 

I ansiktet kan elektroterapi till exempel handla 
om att man behöver öppna upp och rengöra 
porerna, eller att slussa in verksamma ämnen i 
huden. För kroppen kan det till exempel handla 
om cellulitbehandling, cirkulationsökning eller 
utrensande/detox. 

AQUASONIC

AquaSonic är en effektiv och modern 
ultraljudsbehandling. Behandlingen är skonsam 
men kraftfull med effekter som djuprengöring, 
mikromassage samt allmän hudföryngring. 

Behandlingen passar alla hudtyper, även den 
mest känsliga och är lämplig året om. 

Resultatet är en smärtfri porrengöring, lyster, 
frsächör och sammetslen hud. 

HUDSLIPNING

Hudslipning är en mekanisk peelingmetod 
där en slipsten används i kombination med 
AHA-syror och kristaller av aluminiumoxid. 
Hudslipningen har många fördelar och 
effekter. Döda hudceller avlägsnas och synliga 
uttryckslinjer samt förstorade porer minskar 
omedelbart. Direkt efter behandlingen känns 
huden silkeslen och smidig och har ett jämnare 
utseende.

Kunden bör gå de antal behandlingar och 
använda de produkter som studenten 
rekommenderar. Vanligtvis rekommenderas en 
kur på ca 5-10 behandlingar 1-2ggr/vecka, under 
totalt ca 5 veckor.

EPILERING OCH DIATERMI

Elektrisk epilering innebär att oönskad hårväxt 
avlägsnas med hjälp av svag elektrisk ström och 
en engångsnål. Den nedre delen av hårsäcken 
förstörs permanent. Detta förhindrar återväxt, till 
skillnad från temporära metoder som rakning, 
vaxning eller plockning med pincett.

Diatermi betyder ”genom värme”. Med diatermi 
kan man bränna bort hudförändringar som 
fibrom (missprydande hudflikar), ytliga blodkärl 
och milier.

En behandling inleds alltid med en 
konsultation. Kom ihåg att det krävs förtroende 
och samarbete mellan dig och behandlande 
student för att resultatet skall bli så bra som 
möjligt. Tänk också på att behandlingsutfallet 
kan variera något beroende på att behandlingen 
utförs av en student.

All behandling sker under sterila former och 
med engångsmaterial.



PROFESSIONELLA BEHANDLINGAR AV 
GILDA SKOLANS STUDENTER
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Samtliga tids- och prisangivelser är inklusive 5-15 min 
kundkonsultation. Hudvårds- och spabehandlingarna 
görs med Gilda Liljeblad och C/O Gerd-produkter på 
alla våra skolor. Allt från lyxigare hudvård-, massage- 
och ansiktsbehandlingar, till enklare behandlingar som 
manikyr, pedikyr och vaxning inns på menyn. Efter 
klockan 16.00 och på helgerna gäller högre priser.



KLASSISKA 
ANSIKTSBEHANDLINGAR GILDA
Samtliga behandlingar skräddarsys med produkter som är 

anpassade efter din huds behov och dina önskemål. Samtliga 

behandlingar är inklusive 15-minuters konsultation.

ANSIKTSBEHANDLING (75 min) 465 KR 

Lyxig ansiktsbehandling med en skön ansiktsmassage.  

Rengöring, hudanalys, djuprengöring, porrengöring, lätt  

brynformning, elektroterapi, massage, mask, kräm.

ANSIKTSBEHANDLING  

FRANSAR OCH BRYN (75 min) 570 KR 

Färgning av fransar och bryn i behandlingen.

ANSIKTSBEHANDLING MANIKYR (105 min) 610 KR 

Manikyr med nagelvård, finpolering, handkräm  

samt lackning i behandlingen.

ANSIKTSBEHANDLING FRANSAR  

OCH BRYN MANIKYR (105 min) 730 KR 

Färgning av fransar och bryn samt manikyr med nagelvård,  

finpolering, handkräm samt lackning i behandlingen.

ANSIKTSBEHANDLING MAKEUP (105 min) 580 KR 

Dagsmakeup i behandlingen.

ANSIKTSMASSAGE (25 min) 260 KR 

Lyxig och skön behandling med rengöring, massage,  

ansiktsvatten, kräm.

AVANCERADE 
ANSIKTSBEHANDLINGAR GILDA
ANSIKTSBEHANDLING AHA (75 min) 495 KR 

Förbättrar oren, torr, pigmenterad och mogen hud samt  

hud som är i obalans. AHA är peelande och fuktbindande samt 

förbättrar hudens alla funktioner. Rekommenderas ej i samband 

med solning. Rengöring, hudanalys, AHA-syra, porrengöring, lätt 

brynformning, elektroterapi, massage, mask, kräm. 

ANSIKTSBEHANDLING  

AHA FRANSAR OCH BRYN (75 min)  595 KR 

Färgning av fransar och bryn i behandlingen.

AHA-BEHANDLING (50 min) 465 KR 

Rengöring, hudanalys, AHA-syra, elektroterapi,  
massage, mask, kräm. 

AHA EXPRESS (25 min) 295 KR 

Rengöring, hudanalys, AHA-syra, mask, kräm.

ANSIKTSBEHANDLING VITAMIN C (75 min) 495 KR 

Förbättrar pigmentförändringar samt ger matt och livlös  

hud en fräsch och härlig lyster. Rengöring, hudanalys,  

djuprengöring, porrengöring, lätt  brynformning, c-vitamin,  

elektroterapi, massage, mask, kräm. 

ANSIKTSBEHANDLING VITAMIN C  

FRANSAR OCH BRYN (75 min) 595 KR 

Färgning av fransar och bryn i behandlingen.

VITAMIN C BEHANDLING (50 min)  465 KR 

Rengöring, hudanalys, djuprengöring, c-vitamin,  

elektroterapi, massage, mask, kräm. 

VITAMIN C EXPRESS (25 min) 295 KR 

Rengöring, hudanalys, djuprengöring, c-vitamin,  
elektroterapi, kräm.

MICROPEN, MIKRONÅLNING (50 min) 1150 KR 
Automatisk mikronålning.Stramar upp huden, minskar 

linjer och akneärr, samt ger en allmän hudföryngring. Görs på 
ansikte, hals och dekolletage eller valfritt område.  

SONO EFFECT, ULTRALJUD (75 min) 655 KR 
Skön ultraljudsbehandling. Verkar föryngrande, uppstramande och 
hälsofrämjande för huden. Rengöring, hudanalys, djuprengöring, 
serum, ultraljud, mask, serum, kräm. 

HUDSLIPNING (50 min) 590 KR 
Avancerad, mekanisk peeling i kombination med AHA-syror. Har 
en välgörande effekt på linjer och stora porer samt ger en jämn 
och smidig hud. Rengöring, hudanalys, AHA-syra, hudslipning, 
lymfmassage, mask, kräm

AQUASONIC (50 min)                                                                470 KR

En smärtfri porrengöring med ultraljud som ger lyster, fräschör 
och sammetslen hud. Rengöring, hudanalys, djuprengöring med 
ultraljud, inslussning av serum, kräm.



  
FRANSAR OCH BRYN
FÄRGNING AV FRANSAR OCH BRYN (25 min) 240 KR 

Inklusive lätt brynformning.

FÄRGNING AV FRANSAR OCH BRYN MED KERATIN (25 min) 290 KR 

Inklusive lätt brynformning och stärkande  

keratinbehandling.

LASH LIFT, ÖGONFRANSLYFT (50 min) 395 KR

LASH LIFT MED KERATIN (50 min) 445 KR 

Inklusive stärkande keratinbehandling.

LASH LIFT MED FÄRGNING (50 min) 495 KR 

Färgning av fransar och bryn i behandlingen,  

samt lätt brynformning.

LASH LIFT FRANSAR OCH BRYN MED KERATIN (50 min) 545 KR 

Färgning av fransar och bryn i behandlingen,  

samt lätt brynformning och stärkande  

keratinbehandling.

 
 
 

MANIKYR
KLASSISK MANIKYR (50 min) 295 KR 
Manikyr, nagelvård, nagelpolering, skön hand-  
och underarmsmassage samt lackning.

MANIKYR PERMANENT LACKNING (50 min) 325 KR 
Manikyr utan vattenbad, lackning med UV-lampa.  

MANIKYR PERMANENT LACKNING (105 min). 420 KR 
Borttagning  samt applicering av nytt lack. Filning,  
geléupplösning, nagelolja. Återbesök

 

PEDIKYR
KLASSISK PEDIKYR (50 min) 395 KR 
Fotvårdande pedikyr, fotbad, nagelvård, borttagning  
av förhårdnader, fotmassage samt lackning (valfritt).

            
  

KROPPSBEHANDLINGAR GILDA
Tag gärna med oömma underkläder.

ELEKTROTERAPI KROPP (75 min)   245 KR 
Figuranalys (kort kost- och motionsplan), för- eller efter- 
behandling samt huvudbehandling med elektrisk apparat.

KROPPSPEELING EXPRESS (25 min) 245 KR 
Behaglig och cirkulationsökande behandling. Peeling  
med scrub. 

RYGGBEHANDLING (50 min) 420 KR 
Välgörande behandling med skön massage. Rengöring,  
hudanalys, djuprengöring, porrengöring, elektroterapi,  
massage, mask, kräm. 

HUDSLIPNING OCH MUSKELSTIMULERING  
SÄTE OCH LÅR (75 min)            595 KR 
Avancerad mekanisk peeling i kombination med  
AHA-syror och muskelstimulering inklusive 15 minuters  
konsultation. Behandlingen stramar upp och ger ett lyft  
till säte och baksida lår. Hudanalys, rengöring, AHA-syror,  
hudslipning, muskelstimulering, lymfmassage, serum. 



 

MASSAGE
KLASSISK HELKROPPSMASSAGE (45 min) 425 KR 
Lyxig helkroppsmassage.

KLASSISK RYGGMASSAGE (20 min) 295 KR 
Härlig ryggmassage inklusive vibrationsmassage.

LYXMASSAGE ANSIKTE KROPP (75 min) 525 KR 
Lyxig helkroppsmassage med skön ansiktsmassage. 

MASSAGE KROPPSPEELING GILDA (75 min) 525 KR 
Behaglig och cirkulationsökande kroppspeeling med  
scrub och helkroppsmassage. 

MASSAGE GRAVIDA (45 min) 435 KR 
Lyxig kroppsmassage med mandel- och avokadoolja. 
Görs efter tredje graviditetsmånaden.

 

HÅRVÄXT OCH HUDFÖRÄNDRINGAR
VAX HELA BEN (50 min) 345 KR

VAX HALVA BEN (25 min)  295 KR

VAX BIKINI (25 min) 195 KR

VAX BRINGA (25 min)  395 KR

VAX RYGG (25 min)  395 KR

VAX ARMAR (25 min) 195 KR

VAX MAGE (25 min) 195 KR

VAX ARMHÅLOR (25 min) 195 KR

EPILERING (45 min)  265 KR 
Permanent hårborttagning med nål. 

DIATERMI YTLIGA BLODKÄRL (25 min)  245 KR 
Borttagning av ytliga blodkärl i ansiktet.

DIATERMI MILIER (25 min)  245 KR 
Borttagning av små milier i ansiktet.

DIATERMI FIBROM (25 min)  245 KR 
Borttagning av fibrom (missprydande hudflikar)

ACCURETT PEN, FRYSBEHANDLING                       (1-2st)     480 KR 
Borttagning av åldersfläckar, vårtor, fibrom och    (3-4st)     770 KR 
större milier genom lokal frysning. Inklusive         (4-5st)   1070 KR 
konsultation. 1-3 behandlingar brukar behövas     (rest)  170 KR 
för önskat resultat. Konsultation av läkare krävs 
innan behandling av pigmenterade fläckar.

SPABEHANDLINGAR 
ANSIKTSBEHANDLING C/O GERD (50 min)                              475 KR 
Rengöring, hudanalys, djuprengöring, massage,  
mask och kräm.

NORDISK AROMATERAPI   (75 min)                                           525 KR 
Helkroppsskrubb, oljeinpackning och hårbottenmassage.

NORDISK HYDROTERAPI  (105 min)                                           585 KR 
Torrskrubb helkropp, avtvätt med mineraliserat vatten,
lerinpackning, lugnande ansiktsmassage med is.

NORDISK PELOTERAPI  (75 min)                                               525KR 
Avtvätt med mineraliserat vatten, kroppsinpackning,
ansikstsmask, skalpmassage.

Med reservation för ändringar.

MAKE UP
DAGSMAKEUP (25 min) 195 KR

KVÄLLS-/FESTMAKEUP (50 min)  250 KR

/ST 



                                              

VÅRA KUNDER
Vi välkomnar både kvinnor och män.

Vi utför behandlingar på personer från 8 år 

och uppåt. För kosmetiska behandlingar 

gäller åldersgräns 13 år och för avancerade 

(utrensande eller elektriska) behandlingar 

gäller 18 år. Behandling på kunder under 16 år 

görs med förälders medgivande. 

KOMBO-BEHANDLINGAR
Välkommen att kombinera dina behandlingar 

efter önskemål. Mer än en student som 

behandlar dig samtidigt gör att du sparar tid.

Kontakta oss för mer information.

ÖPPETTIDER 
BOKNING OCH FÖRSÄLJNING
Måndag  09.00–17.30 

Tisdag-Torsdag 09.00–19.30 

Fredag 09.00–16.00

BOKA TID
Du kan boka tid på www.gildasalong.se  

eller på tel 031-16 06 00.

VILLKOR 

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan 

behandling, via online-bokning, telefon eller 

mail. Ej avbokad tid debiteras samt medför 

en faktureringsavgift på 45 kr. Vi förbehåller 

oss rätten till prisjusteringar.  

Övriga villkor se www.gildasalong.se.

UTBILDA DIG TILL  
HUD- & SPATERAPEUT
Läs mer på www.gildaskolan.se eller  

kontakta oss på telefon 031-16 06 31.

Boka din behandling här



                                              

VI ARBETAR MED

PRESENTKORT
Ge bort en härlig behandlingsupplevelse på 

någon av våra skolor. Du kan köpa presentkort 

på valfritt belopp. En avkopplande behand-

ling eller lyxiga hudvårdsprodukter är alltid en 

uppskattad gåva.

Oavsett om du köper ditt presentkort i  

Stockholm, Göteborg eller Malmö så kan  

du utnyttja det på alla våra skolor. 

Presentkort köper du i respektive reception.

FÖRETAGSBOKNING
Personer som får hjälp att varva ner och 

slappna av mår bättre, detta är ett faktum. I 

våra ljusa, härliga lokaler och med vårt breda 

behandlingsutbud finns alla möjligheter för 

avkoppling. Gör en företagsbeställning och 

hjälp dina anställda att må bättre och ert 

företag att nå bättre resultat!

Kontakta oss för mer information.



70-TALET
Sedan Gilda Liljeblad Koornstra var liten har hennes livskall 
varit att ta hand om människor. Från början var tanken att 
hon skulle bli läkare, men i början av 70-talet, när skönhet 
och glamour inte alls var på tapeten, valde hon sin egen 
väg. Hon åkte till Wien där hon utbildade sig till hudterapeut 
och skaffade sig internationella kontakter. Krävande heltids-
utbildning genomfördes under ledning av läkarparet Herr 
och Fru Dr. Harrar. Under hela den tiden var fokus på att ta 
hand om andra och få dem att må bättre. Väl hemkommen 
från Wien, som utbildad hudterapeut med unik internatio-
nell examen, startade Gilda din första salong i Helsingborg. 
Hon arbetade även på salonger i Berlin och Bremen.

”Att alltid förbereda mig väl inför varje studie- och ar-
betsdag har varit viktigt för mig. Detta organiserade och 
strukturerade arbetssätt utvecklade jag redan i unga år 
när jag jobbade med mina föräldrar på deras hotell och 
restaurang.” Gilda Liljeblad Koornstra. 

80-TALET
Under denna period startade Gilda flera egna verksamhe-
ter. Bl.a. Salong Gripsholm på hotell Park Aveny i Göteborg, 
som snabbt blev ett framgångsrikt koncept som präglades 
av nytänkande och internationell touch. Som mest hade 
salongen tolv medarbetare och Gilda blev ett välkänt namn 
i branschen. Vid denna tid började hon även att utveckla 
en helt egen hudvårdsserie. Hon blev dessutom medlem 
i styrelsen för SHR (Sveriges hudterapeuters riksorganisa-
tion). 

”Min första salong öppnade jag när jag var nitton och 
efter två år var den fullbokad. Sedan dess har detta alltid 
varit fallet. Jag har i grunden varit mycket seriös och  
dedikerad mitt arbete. En annan sak är kundens  
uppmärksamhet. Jag har varit genuint intresserad av 
mina kunder, inte bara deras hudvillkor, utan också av 

saker som var viktiga för dem och deras familjeliv.  
Detta, i kombination med en mycket bra utbildning, är 
anledningen till min framgång.” Gilda Liljeblad Koornstra. 

90-TALET
Som väletablerad i branschen och med välfylld salong 
borde Gilda känna sig nöjd och slå sig till ro. Men det fanns 
fler drömmar att uppfylla – en av dem var att starta egen 
skola, med möjlighet att förmedla all den kunskap hon fått 
genom sin internationella utbildning. År 1993 startade hon 
Gilda Skolan i Göteborg med målet att utbilda Sveriges 
bästa hud- och spaterapeuter. Hon fick arbeta hårt för  
att få igång verksamheten. 

Efter fyra år av hårt arbete blev Gilda Skolan i Göteborg 
riktigt framgångsrik och hon kunde anställa mer personal. 
Gilda fick mer tid över för organisation och hon kunde  
förbättra skolans program och struktur till en högre  
professionell nivå. Gilda blev välkänd i Göteborg och  
hennes professionella och strukturerade sätt att utbilda var 
en garanti för framgång. 

”Eftersom jag är utbildad i Wien, hade jag en särskild 
förutsättning och inställning till yrket. Därför ville jag för-
medla mina kunskaper och färdigheter på hemmaplan.” 
Gilda Liljeblad Koornstra.

För att kunna utbilda Sveriges bästa hudterapeuter var 
kvalitet i utbildningen ett av ledorden. Gilda Skolan stod 
redan från starten för modern utveckling av hudvård och 
spa och uppfyller sedan många år kraven för både SHR 
(Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) och CIDESCO 
(Comité International D’Éstetique Et De Cosmétologie). 
SHR är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeu-
ter i Sverige och har till uppgift att höja och vidmakthålla 
kompetensen och kvalitetsnivån inom hudterapeutyrket. 
CIDESCO är den internationella motsvarigheten. Att utbilda 
sig på en skola som uppfyller dessa krav är viktigt då det 

GILDA STORY



idag finns ett problem med många korta hudvårdsutbild-
ningar som på bara några veckor utbildar folk. Då är det lätt 
att kunderna sedan blir felbehandlade. Går man däremot 
en SHR-utbildning vet man att man får en kvalificerad och 
gedigen utbildning och att man är väl förberedd att ta sig 
an kunder när examen väl är avslutad. 

”Utbildningen har sedan starten varit mycket framgångs-
rik. Det att jag redan var välkänd i Göteborg, tillsammans 
med ett professionellt och strukturerat sätt att utbilda, 
var en garanti för framgång. Dessutom har jag alltid 
utvecklat mig själv genom att gå vidareutbildningar inom 
yrket under åren, och varit snabb på att ta till mig och 
överföra nya kunskaper och tekniker till studenterna på 
ett konstruktivt och positivt sätt.” Gilda Liljeblad Koorn-
stra.

00-TALET
Gilda Skolans framgång ger möjlighet att starta egna skolor 
även i Stockholm och Malmö. Stor satsning görs på att 
hitta rätt personal, som kan förvalta skolans grundtankar. 
Gildas hudvårdsprodukter utvecklats till en heltäckande, 
professionell serie och säljs framgångsrikt på samtliga 
skolor och hos återförsäljare. Gilda Skolan blir ett begrepp 
inom skönhetsutbildning och studenterna blir mycket ef-
tertraktade på arbetsmarknaden. Hela 94% får jobb direkt 
efter fullgjord skoltid. Utbildningen karaktäriseras av hög 
kvalitet, högt tempo och komplett studieplan där allt ingår, 
både teori och praktik. Studenterna är väl förberedda på 
vad som väntar i arbetslivet efter examen. 

”Allt jag gjorde, tyckte jag om att göra. Utforska nya  
saker gjorde mig nyfiken och gav mig energi. Jag funde-
rade alltid på nya idéer och utvecklade bättre sätt att 
arbeta och jag anställde folk som kunde hjälpa mig att 
förverkliga mina idéer.” Gilda Liljeblad Koornstra.

10-TALET
En utbildning i världsklass! Verksamheten fortgår med 
utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gilda blir 

även invald som hedersmedlem i SHR (Sveriges Hudtera-
peuters Riksorganisation). Som bevis på att Gilda Skolan 
håller högsta kvalitet och befäster sin roll som ledande 
inom hud- och spaterapeututbildning är följande  
framgångsrika studenter:

 
2019 – Amanda Skoog blir svensk mästare i manikyr-SM

2018 – Louise Olsson blir svensk mästare i hudvårds-SM

2016 – Lovisa Petri blir guldmedaljör i hudvårds-EM

2016 – Beatrice Ejdemyr blir svensk mästare i hudvårds-SM

2015 – Emmastina Dannered blir bronsmedaljör i hudvårds-VM

2014 – Emmastina Dannered blir svensk mästare i hudvårds-SM

2013 – Lovisa Petri blir bronsmedaljör i hudvårds-VM

2012 – Lovisa Petri blir svensk mästare i hudvårds-SM

”Det är för mig en oerhörd glädje att drygt 1500 studen-
ter har valt att utbilda sig på just Gilda Skolan. Vidare 
känner jag mig stolt över de studenter som idag repre-
senterar skolan i Sverige och ute i världen med all sin 
skicklighet inom yrket.” Gilda Liljeblad Koornstra.

Gilda Liljeblad Koornstra är idag en av Sveriges mest fram-
gångsrika hudterapeuter och är fortfarande i högsta grad 
involverad i skolans verksamhet och utveckling.
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211 39 Malmö 
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