
Jeg vil gerne inspirere andre til at gå efter deres drøm. 
Inspirere, fordi jeg har taget rejsen som iværksætter, i samme periode hvor jeg er blevet mor til tre børn, haft 
fuldtidsjob ved siden af – og hvad der ellers hører sig til et familieliv med tre småbørn i huset. 

Inspirere, fordi jeg gerne vil vise, at du kan - hvis du vil. Uanset din situation, hvis du bare tror nok på det og 
bliver ved med at gå efter målet. Men også husker på at det er rejsen mod målet, der er det vigtigste – ikke 
altid selve målet. Min iværksætterrejse har varet i snart 8 år nu – og jeg er langt fra i mål – nærmest kun lige 
startet. Sådan føles det, fordi jeg lærer nyt og møder nye udfordringer næsten hver dag. 

Jeg vil også gerne lære fra mig – fordi mit produkt er et skånsomt alternativ til mange andre former for 
hårfjerning. Mange folk kender bare ikke til det. 

Jeg hedder Vivi, bor i Juelsminde og er 32 år. Jeg er mor til 3 små børn i alderen 3 til 8 år. 

En helt almindelig jysk pige.... dog har jeg en historie jeg gerne vil inspirere andre med. Jeg startede et firma 
for 8 år siden. Ikke kun et firma, men jeg producerer også selv produkterne jeg sælger. 

I tidernes morgen (2011) fik jeg en sugaring voksbehandling på en klinik. Resultatet var fantastisk og jeg ville 
gerne prøve det hjemme – i mere private omgivelser. Men da jeg undersøgte mulighederne for dette, fandt 
jeg ud af at det ikke var muligt. Sugaring produkter kunne kun købes af behandlere, som havde gennemgået 
sugaring kurser. 

Derudover fandt jeg masser af opskrifter på DIY sugaring. Det var mit udgangspunkt og jeg gik i gang med 
det samme. Kogte sukker i spandevis. Brændte det på, for hård konsistent, for blød konsistens... det 
krævede et par år foran gryden, før jeg fandt den rette konsistens. Samtidig med at min ældste søn sad og 
kiggede på fra sin højstol. 

Jeg producerer selv al den sugaring jeg sælger. Jeg har udviklet en lille vakuum koger (hun hedder i øvrigt 
Marta) der står på mit hjemmekontor i Juelsminde. Det er vigtigt for mig, at jeg har styr på selve 
produktionen, da jeg vil stå 100% inde for kvaliteten og indhold af de sugaring produkter jeg sælger. 

Hvad er sugaring? 
Sugaring kan sammenlignes med en voksbehandling. Dog har det flere fordele frem for almindelige 
voksbehandlinger. Bl.a. at du fjerne hårene med hårenes gro retning, modsat almindelig voks. Derfor er det 
mindre smertefuldt og giver færre knækkede hår. 

Derudover er sugaring vandopløselig. Dette gør at det kun hæfte sig ved hårene, fjerner de døde hudceller 
og er let at rengøre bagefter. 

Grunden til at jeg faldt pladask for denne form for hårfjerning er, at produktet 100% naturlig og meget 
skånsomt. Når jeg tænker på at huden er kroppens største organ, så er det for mig vigtigt at jeg ikke bruger 
hvad som helst på min hud. 

Det er det første og eneste hårfjerningsprodukt i Danmark, der er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark. Og fordi sugaring er skånsom mod huden, kan det bruges på hele kroppen – også i ansigtet og 
intimt. Det sugaring produkt jeg har udviklet er udelukkende baseret på sukker, vand og en smule salt og alle 
ingredienser er økologiske. Sugaring kan bruges både med strips, men er også kendt for håndmetoden – 
hvor du bruger en klump sugaring i hånden til at fjerne hårene med. 

Det der ærgrer mig mest ved sugaring, er at der er mange folk der ikke kender til det. Sugaring metoden 
dateres ellers tilbage til år 1900 f.Kr. 


