
 
 
 
Pressmeddelande 
Stockholm den 11 april, 2013  
 

Skönaste vinnarna utsedda 
 

Vid årets stora skönhetsgala, Swedish Beauty & Cosmetics 
Awards 2013, tog Lancôme, Bliss, L'Oréal Paris, Unite, Sensai 
by Kanebo och Toni&Guy hem flest priser med två utmärkelser 
var. Prisutdelningen och galan ägde rum på Winterviken, strax 
söder om Stockholm. Under ledning av Marie Serneholt fick de 
fyrahundra galagästerna se när de främsta skönhetsprodukterna 
som lanserats i Sverige 2012 belönades. Galan arrangerades av 
branschorganisationen Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet 
(KTF) för sjätte året i rad.  

 
– Det har varit en strålande tillställning där vi lyckats samla de främsta inom den 
svenska skönhetsbranschen. Förutom vinnarna firar vi även att förbundet har fått en rad 
nya medlemmar under året och att galan har växt i omfattning med närmare 20 procent 
jämfört med förra året. Det var fullsatt till sista plats, säger Madelaine Edholm, ansvarig 
på KTF för Swedish Beauty & Cosmetics Awards. 
 
Bilder på vinnarna finns på: http://www.beautyawards.nu/vinnare.html 
Högupplösta bilder från galan och på produkterna kan beställas av 
christer.lidman@think-image.se 
 
Hård konkurrens 
I år var hela 383 produkter med och tävlade i de 34 kategorierna. Hårdast konkurrens 
var det i kategorin Årets damdoft, där 40 parfymer slogs om att vinna. 
 
Galans priser delas ut i kategorierna: Ekologisk eller naturlig produkt, mascara, 
läpprodukt, damdoft, hygienprodukt, ögonmakeup, herrdoft, nagelprodukt, 
ansiktshudvård, ansiktsmakeup, herrprodukt, kroppsvård, solprodukt, svenska 
kosmetikprodukt, conditioner, hårschampo, hårstyling, hårstylingserie, stylingverktyg 
och svenska hårprodukt. 
 
Galans vinnare 

Årets Ekologiska eller naturliga produkt 
Estelle & Thild, Lily Micro Scrub 

Motivering: ”Effektiv och skonsam hudförbättrare, en genomtänkt 
kombination av ekologi och glamour som är snäll mot ansikte, miljö 
och plånbok.”  
  
Årets Mascara över 180 kr 
Lancôme, Hypnose Star 

Motivering: ”En ny nivå av fransförhärligande mascara ger allt man 
kan önska i form av volym och böj. Sitter dessutom pålitligt tills den 
lätt tvättas bort.”  
  



  
  
Årets Mascara under 180 kr 
Max Factor, Clump Defy Volumising Mascara 

Motivering: ”Sveps på snabbt och snyggt utan smul och klumpar. 
Den böjda borsten fångar upp även de minsta fransarna och bygger 
upp volym i några enkla drag.”  
  
Årets Läpprodukt över 150 kr 
Yves Saint Laurent, Vernis à Lèvres 

Motivering: ”Läpplack i cool hylsa imponerar genom att vara både 
lätt att applicera och sitta kvar till läggdags.”  
  
Årets Läpprodukt under 150 kr 
L'Oréal Paris, Shine Caresse 

Motivering: ”Elegant, glitterfritt glans i lyxig förpackning till ett pris 
som förvånar. En tre-i-en-produkt: färgrik, återfuktande och hållbar.”  
  
Årets Damdoft under 500 kr 
Lady Gaga, Lady Gaga FAME 

Motivering: ”Årets coolaste juice är giftigt svart och den spännande 
mixen slår snabbt klorna i både mini-monster och de lite mognare 
fansen.”  
  
Årets Damdoft över 500 kr 
CHANEL, COCO NOIR 

Motivering: ”Här har ni den ultimata lilla svarta där det fantastiska 
hantverket går igen från den elegant slipade ytan till det finstämda 
och förföriska innehållet.”  
  
Årets Hygienprodukt 
SACHAJUAN, Body Wash Ginger Flower 

Motivering: ”Den här snyggingen tar vi gärna med oss i duschen, en 
perfekt partner på morgonen med sitt lena lödder och sin peppande 
doft.”  
  
Årets Ögonmakeup 
Lancôme, Ombre Hypnose 

Motivering: ”Högsta kvalitet bjuder den här skuggan på där formulan 
är lätt att jobba med för både amatörer och proffs. Dessutom kan du 
lita på att den sitter snyggt från gryning till skymning.”  
  
Årets Herrdoft över 500 kr 
Prada, Prada Luna Rossa 

Motivering: ”Italienarna sticker ut bland alla sportiga herrdofter med 
sin magiska mix i årets absolut elegantaste flaska – vi kan bara inte 
sluta att sniffa…”  
  
Årets Herrdoft under 500 kr 
James Bond 007, James Bond 007 

Motivering: ”En coolt designad flaska värdig en agent ihop med en 
klassiskt maskulin doft får både män och kvinnor att falla.”  



  
  
Årets Nagelprodukt 
Vitry, Vitry Nailpolish Remover Magic Touch! 

Motivering: ”Utan kladd eller luddiga tussar befriar den naglarna 
från de mest ihärdiga lackrester med en enkel fingervridning.”  
  
Årets Ansiktshudvård under 275 kr 
Bliss, Fabulous foaming face wash 

Motivering: ”Ren, len och fräsch blir huden med den här härligt 
bubbliga och lätt peelande rengöringen som dessutom är en riktig 
färgkick i vardagen.”  
  
Årets Ansiktshudvård 275-500 kr 
Decléor, Life Radiance Flash Radiance Mask 

Motivering: ”En modern askungemask som passar lika bra innan 
festen som dagen efter. I raketfart tar den fram rosigheten i huden 
igen med sin kombination av fruktsyror, växtextrakt och en ljuvligt 
kylande känsla.”  
  
Årets Ansiktshudvård 500-900 kr 
Sisley, Eau Efficace 

Motivering: ”Effektiv men mild och svalkande produkt som utför sitt 
jobb med noga precision. Dessutom praktiskt förpackad i hygienisk 
flaska som underlättar dagens rutiner snabbt och lätt.”  
  
Årets Ansiktshudvård över 900 kr 
SENSAI by Kanebo, SENSAI Prime Solution 

Motivering: ”En produkt som skapar habegär eftersom den är 
effektiv och lever upp till vad den lovar. Lyxig och retro på samma 
gång. Origamikänsla - på flaska...”  
  
Årets Ansiktsmakeup under 250 kr 
MAC, Mineralize Concealer 

Motivering: ”Med sin krämiga konsistens, svalkande mineralformula, 
smart designade flaska och fantastiska färgutbud är den här lilla 
snyggingen första hjälpen när vi snabbt vill få bort små 
skönhetsfläckar eller längtar efter en piggare spegelbild.”  
  
Årets Ansiktsmakeup över 250 kr 
Giorgio Armani, Maestro Fusion make up 

Motivering: ”En spännande och förlåtande formula ihop med årets 
smartaste och stiligaste flaska. Det här är makeup-magi som ger dig 
din hy – fast så mycket bättre.”  
  
Årets Herrprodukt 
Biotherm Homme, Force Supreme Youth Architect Serum 

Motivering: ”Återfuktande och stärkande kvalitetsprodukt som ger 
en skön känsla som håller i sig länge. Väl anpassad till sin manliga 
målgrupp.”  
  
  



  
  
Årets Kroppsvård under 100 kr 
Yves Rocher, Botanical Expertise Body Sheasmör Reparerande 

Kroppslotion 

Motivering: ”En silkeslen formula som är ett riktigt kap och ger 
huden både fukt och fin lyster – en verklig lyx speciellt för en torris.”  
  
Årets Kroppsvård 100-200 kr 
The Body Shop, Shea Beautifying Oil 

Motivering: ”Multiprodukt i smart flaska som för tankarna till ett 
exotiskt land. Perfekt på resan och omtänksam mot huden – och hela 
världen.”  
  
Årets Kroppsvård över 200 kr 
Bliss, Body butter maximum moisture cream 

Motivering: ”Med en lyckligt fluffig formula och en pigg doft ger 
den här generösa och ändå resevänliga tuben huden en ordentlig 
fuktkick.”  
  
Årets Solprodukt 
Vichy, Capital Soleil solcreme ansikte SPF 30/UVA Dry Touch 

Motivering: ”Behaglig konsistens, hög solskyddsfaktor och en finish 
som får oss att se snygga och svala ut även i de svettigaste stunder 
gör den här till en favorit i semestertider.”  
  
Årets Svenska kosmetikprodukt 
Oliva by CCS, Oliva age well day 

Motivering: ”Produkt där tradition möter nytänkande i en osedvanligt 
lyckad kombination. Gedigen svensk kunskap förenat med 
innovativa ingredienser ger den här produkten ett försprång i sin 
kategori.”  
  
Årets Conditioner – Frisör 
Unite, Unite 7 seconds conditioner 

Motivering: Likt en super-recond av håret framkallar den här 
produkten ett habegär från första stund. Smart, resultatinriktad och 
kompromisslös. Allt i ett - för dig med en aktiv livsstil.  
  
Årets Conditioner – Konsument 
SENSAI by Kanebo, SENSAI Intensive Hair Mask 

Motivering: ”Den här lyxigt krämiga hårmasken är fylld av 
orientaliska örtextrakt och förvandlar de torraste testar till 
lättkammat, glansigt hår som blir lent som silke.”  
  
Årets Hårschampo – Frisör 
Kérastase, Elixir Ultime Huile Lavante Bain 

Motivering: ”Ett honungslent lödder tar nu sin givna plats bland 
hårbaden tack vare en kvartett lyxiga oljor som gör innehållet i den 
här den gyllene flaskan till hårets ultimata elixir.”  
  
  



  
  
Årets Hårschampo – Konsument 
L'Oréal Paris, Hair Expertise EverPure color care & volume, shampoo 

Motivering: ”Väldoftande goding som kombinerar känslan av lyxig 
proffsprodukt med en högst konsumentvänlig prislapp. En produkt i 
tiden, laddad med vårdande och färgbevarande egenskaper – och helt 
utan sulfater.”  
  
Årets Hårstyling – Frisör 
Maria Nila Stockholm, Kolorit Ocean Spray 

Motivering: ”Kompromisslös unisexprodukt där resultatet för 
tankarna till surfarnas paradis snarare än den svenska myllan där den 
har sitt ursprung. En produkt som får dig att känna dig cool, smart 
och saltstänkt - på ett kick.”  
  
Årets Hårstyling – Konsument 
Toni&Guy, Curl Defining Oil 

Motivering: ”Vass produkt som ger ett professionellt resultat utan 
tveksamhet. Frisset är som bortblåst, håret känns mjukt och följsamt 
men får ändå struktur. En multiprodukt som alla kan glädjas åt”  
  
Årets Hårstylingserie – Frisör 
Unite, Boing Curl Cream, Expanda Volume, Lazer Straight, Beach 

Day, GO365 Hairspray 

Motivering: ”Hårstärkande serie som håller i hop och levererar. 
Komplett, genomtänkt och visuell. En frisörs dröm eftersom den 
faktiskt gör skillnad.”  
  
Årets Hårstylingserie – Konsument 
Toni&Guy, T&G Hair meet wardrobe styling 

Motivering: ”Catwalkresultat i badrummet som alla kan hantera. 
Lekfullt, proffsig, kul och med en twist från glamourvärlden gör den 
här produkten till en värdig vinnare.”  
  
Årets Stylingverktyg 
L'Oréal Professionnel, STEAMPOD 

Motivering: ”Rykande färsk slår den knockout på användaren. 
Nydanande, oemotstridig och utan konkurrens ger den användaren ett 
lyckorus - med en pust.”  
  
Årets Svenska Hårprodukt 
Lernberger Stafsing, Gloss spray 

Motivering: ”En ytterst prisvärd, närproducerad och glossig sprej 
som smickrar med viktlös megaglans. Skapare: En proffsig duo som 
härmed bygger vidare på sin framgångssaga.”  
 
 
Skönhetsjuryn 
Juryn som bedömer skönhetsprodukterna (kosmetik, hudvård och dofter) består av Eva 
Hedlund, inköpare för semiselektiv kosmetik på Åhléns, Jessica Blockström Hember, 
skönhetsredaktör på Femina, Ewa Silfverin, inköpare för selektiv kosmetik och hudvård 



 
 
på Kicks, Linda Dahnberg, inköpare på NK kosmetik och manlig depå, Agneta 
Elmegård, skönhetsexpert på Aftonbladet, Hedvig von Mentzer, skönhetsjournalist, 
Ewa Törnqvist, kategoriansvarig för Hälsa & Skönhet på ICA, Johanna Post, 
försäljningschef på Parfymeri L och Madelaine Edholm, projektansvarig på KTF. 
 
Hårvårdsjuryn 
Juryn som bedömer hårvårdsprodukterna består av Göran Adlén, trendanalytiker och 
författare, Linnea Öst, skönhetsredaktör på Tara och skönhetsreporter på Amelia, Jörgen 
Edström, frisör och chefredaktör för tidningen Mirror, Jenny Guerrero, hårstylist och 
makeupartist, Staffan Westman, Frisörföretagarna, Agneta Elmegård, skönhetsexpert på 
Aftonbladet och Madelaine Edholm, projektansvarig på KTF. 
 
Fakta om Swedish Beauty & Cosmetics Awards 
Swedish Beauty & Cosmetics Awards är Sveriges största och mest prestigefyllda gala 
för skönhet och kosmetik. Det är Sveriges enda oberoende branschtävling för skönhet 
och hårvårdsprodukter, som uppmärksammar och belönar de produkter som utmärkte 
sig mest under året som gått. Juryn består av branschkunniga jurymedlemmar som 
samtliga arbetar inom skönhetsbranschen. Prisutdelningen arrangeras av KTF, Kemisk-
Tekniska Leverantörförbundet. 
http://www.beautyawards.nu/ 
 
Fakta om KTF 
KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet) är branschorganisationen för företag som 
importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter som kosmetik och 
hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel i Sverige. 
http://www.ktf.se/ 
 
För mer information, kontakta gärna: 

Olof Holmer, vd, KTF 
08-783 82 43 eller olof.holmer@ktf.se 
Madelaine Edholm, projektansvarig för Swedish Beauty & Cosmetics Awards, KTF 
070-866 46 56 eller madelaine.edholm@ktf.se 


