Kära frisör!
Vill Du vara med och stötta informationsspridningen och forskningen om psoriasis –
och samtidigt öppna upp Dig för en ny kundgrupp?
Psoriasisförbundet har nu startat en utbildning och certifieringsprogram för landets
alla frisörer. Som Du kanske känner till så har många människor problem med
hårbotten. Det kan ju vara allt från torr och narig hud, mjäll eller mjälleksem – men
också psoriasis!
Du som frisör är en av de viktigaste medspelarna i att kunna göra skillnad för en stor grupp
människor i landet och en förmodad bra, och kanske ny kundgrupp för Dig.
300 000 personer i Sverige har psoriasis och hälften av dem får det innan 25 års ålder, det
drabbar alltså ca 150 000 barn i Sverige och det gör det till en av de vanligaste
folksjukdomarna.
Det är 300 000 personer som alltså behöver klippa sig! Vi har gjort en undersökning och
kommit fram till att många psoriatiker helst går till en frisör som vet vad psoriasis är och har
förståelse för sjukdomen.
För dem är det alltså frisörens kunskap om psoriasis som är avgörande för valet av frisör.
Många går tillbaka till samma ställe, bara därför att de vet att det är en frisör som känner till
deras hårbotten och behandlar dem efter det.
Som certifierad frisör genom Psoriasisförbundet får du ett diplom och hamnar på en karta
tillsammans med alla andra certifierade frisörer på Psoriasisförbundet hemsida, det gör det
enklare för våra medlemmar och andra psoriatiker att hitta rätt frisör.
Ni kan genomföra denna certifiering genom att vi bifogar en länk, informationsfilm/
webbutbildning.
Förhoppningsvis är det Dig de kommer till, klippning efter klippning!
Detta erbjudande till er frisörer + 10 skraplotter från vårt Rikslotteri 2021 som tack för visat
intresse, endast 400 kr.
Kontakta oss på 054–155170. helena.anderberg@pso.se
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