
The  
Wellness 

Experience



THE WELLNESS EXPERIENCE är ett av våra mest populära 
kurstillfällen. Det är ett tillfälle där vi ägnar tid åt oss själva. 
Vi fokuserar på träning, välmående och nätverkande. 

Årets resa tar oss till södra halvklotet när deras sommar är som bäst, vi 
åker till Sydafrika och Kapstaden. 

Varje morgon möter vi dagens äventyr i den friska brisen från havet. 
Har vi tur simmar en val eller delfin förbi. Vi kommer att hämta daglig 
inspiration från Kapstadens omgivningar och genomföra vårt 
program i miljöerna kring Taffelberget, Godahoppsudden och i de 
böljande vindistrikten. 

Precis som tidigare år är temat för resan att inspireras till kreativitet och 
att träna på ett sätt som passar vår yrkesroll som kreatörer! 

Med på resan är självklart favorit-trion CJ, Mark och Veronica.







HOTELLET
4-stjärniga Lagoon Beach Hotel är det enda hotellet i Kapstaden som ligger i  
direkt anslutning till stranden, med underbar placering precis vid Atlanten och  
Kapstadens kända Robben Island.  
Här bor du i moderna rum med utsikt över staden, Taffelberget eller havet. Koppla av 
vid någon av hotellets tre pooler, skäm bort dig på hotellets spa, ta en promenad ner 
till stranden eller njut av den afrikanska solnedgången med ett glas bubbel i handen. 
Oavsett vad du väljer att göra så har hotellet något för alla!  

Från hotellet har du nära till Kapstadens största turistattraktioner och endast 20 min 
till Kapstadens internationella flygplats.  

> the view
> 4-stjärnig lyx 
> avkoppling & äventyr



TRÄNING 
Låt oss presentera vår go-to PT, den eminenta Mark Anthony! Mark är 
expert på att förebygga de skador som kan uppstå i frisöryrket. Han har 
lång erfarenhet inom kropp och träning, speciellt med inriktning på att 
stärka de delar som ofta slits i yrkeslivet. Med kroppen som verktyg 
kommer vi att träna på just detta.

Under The Wellness Experience kommer Mark att hålla i roliga  
träningspass som garanterat kommer att bjuda på många skratt!

> no pain, no gain
> förebygga skador







CANDY SHAW - SUNLIGHT BALAYAGE

> let´s paint hair 
> if it´s not white, it´s not light

På denna Wellness resa har vi fått möjligheten att ta med Candy Shaw, grundaren 
och ägaren av Sunlights Balayage. Candy utnämndes 2017 av Intercoiffure som 
”Educator of the Year” i både USA och Kanada. Hon har under över 30 års tid 
utvecklat och förfinat den unika balayage-utbildning som Sunlights erbjuder. Hon 
anses vara den som startat hela ”Balayage revolutionen” i USA och har därför fått 
smeknamnet ”Balay Lama”. Dessutom är Candy en helt fantastisk entreprenör och 
hon driver tillsammans med sin familj den mest lönsamma salongen i hela USA (per 
m2) där över 60 frisörer arbetar dagligen.

Candy Shaw
Grundare & 
ägare Sunlights 





KREATIV FÄRGKORRIGERING

> I´m an artist and hair is my canvas

I vårt yrke som frisör står vi ofta inför en rad olika färgutmaningar. Ibland vet vi inte 
vart vi ska börja när vi har en kund i stolen som har hemmafärgat/blonderat,  
fläckigt, färgat med Crazy Colors eller dålig kvalitet på sitt hår.
 
Under denna teoretiska klass vill vi ge er användbara tips och tekniker för hur  
problemen kan hanteras på ett smart och ekonomiskt sätt!
Vi kommer även göra er bekanta med de verktyg vi tycker gör succé för att uppnå 
fantastiska resultat.

Karin Saleh
Creative Director
Baldacci





RESELEDARE & FÖRELÄSARE
CJ Larsson: Mångårig medarbetare på Sveriges Radio, SVT och TV 4 där 
han varit producent för Sommar i P1, Melodifestivalen, Svensktoppen och 
Karlavagnen. 

CJ har en internationell coachcertifiering samt en 30 års erfarenhet 
av serviceyrken både som anställd och ledare. CJ kommer under en 
föreläsning ge oss insikt i hur vi enklare når kunder och kollegor med 
positiva budskap och så ger han oss ett verktyg för hur man vinner 
en konflikt. I grunden handlar det bara om en insikt: “Man är alltid i 
direktsändning”



EDUCATION MANAGER SWEDEN
Du har säkert sett henne på någon av våra kurser och visningar, eller hört 
hennes namn nämnas av din säljare. Om inte, så vill vi presentera dig för 
vår alldeles egna Veronica Lundin. 

Veronica arbetar som utbildningsansvarig på Baldacci. Hon jobbar med 
att utbilda och inspirera inom våra varumärken, och är en ovärderlig 
medarbetare som brinner för sitt yrke - ständigt med ett leende på 
läpparna och som älskar att snacka färg och företagsutveckling! 

2010 kom Veronica i kontakt med Mark Anthony i samband med att hon 
drabbades av en förslitningsskada av arbetet på salongen. Det var då hon 
förstod vikten av att ta hand om sig själv för att klara av frisöryrket, och 
tillsammans grundade dom Wellness Weekend, numera Wellness 
Experience. 

Har du några frågor kring resan till Sydafrika är du varmt välkommen att 
kontakta Veronica på tel. 070-441 19 69.





FLYGTIDER

Datum Avgång Ankomst  Flightnr

Avresa från Stockholm

19.01.21 Stockholm/Arlanda-Dubai  13.35  22.55  EK 158 
19.01.22 Dubai-Kapstaden 04.00  11.45 EK 772
19.01.27 Kapstaden-Dubai  18.15  05.45+1  EK 771 
19.01.28 Dubai-Stockholm/Arlanda 08.10 11.55 EK 157 

Avresa från Köpenhamn 
19.01.21 Köpenhamn-Dubai  14:25  23.45 EK 152 
19.01.22 Dubai-Kapstaden  04.00  11.45  EK 772 
19.01.27 Kapstaden-Dubai  18.15  05.45+1  EK 771 
19.01.28 Dubai-Köpenhamn  08.20  12.20 EK 151

För hemresa från Johannesburg (i anslutning till Safari), så åker ni hem 2 
dagar senare. För mer information och bokning av detta, kontakta CJ. 

OBS! Emirates förbehåller sig rätten att ändra flygtiderna.







“Health is a 

Wellness is a 

 - J. Standford.



Baldacci AB
Tel. 031-476 000
info@baldacci.se


