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Årets ansiktsbas under 250 kr  
Lumene - Nude Perfection Glow Foundation
En del varumärken skriker, det här varumärket viskar - en viskning om fantastiskt pris, fantastisk prestanda 
och fantastisk gloweffekt. Tryggt och lugnt levererar varumärket superfoundation på superfoundation. 
  
Årets ansiktsbas över 250 kr
Dior - Diorskin Nude Air
De viktlösa dropparna ger en jämn och naturligt naken finish, gömmer allt som skall glömmas. Perfekt hy 
i lyxförpackning, helt enkelt. 
    
Årets ansiktshudvård under 200 kr 
La Roche-Posay - Toleriane Ultra Eyes
Under en oansenlig yta döljer sig modernt smarta detaljer, från perfekt doserande pump till vakuumpåse 
som gör att du kan njuta av det snälla innehållet till sista droppen. 
   
Årets ansiktshudvård 200-400 kr 
Mette Picaut - Glorious Green Foaming Cleanser
Med ett krämigt och lent citrusdoftande lödder gör den här eco-cleansern rent hus utan att torka ut. 
   
Årets ansiktshudvård 400-700 kr 
Akademikliniken - Pure Triple Peel
Komplett, stimulerande och genomtänkt. Stramar upp och ger huden en välriktad kick utan att 
kompromissa.   
  
Årets ansiktshudvård över 700 kr 
Sisley - Sisleya Essential Skin Care Lotion
För dig som vill gå från torr till återfuktad, från glåm till glöd, från fina linjer till fyllighet är det här svaret 
på dina böner. Högteknologisk, effektiv och värd sin vikt i guld. 
  
Årets damdoft under 500 kr 
Marie Serneholt - Signature I 
En varm exotisk doft som är lätt att falla för och kan bäras vid alla tillfällen, såväl till vardags som till fest. 
Doften är tidlös och flaskan har en enkel klassisk design. 
    
Årets damdoft över 500 kr 
Hermès - Jour d’Hermès Absolu
Precis som allt annat detta märke tar sig för är doften ett hantverk från insidan och ut - från den eleganta 
notmixen till den fantastiska flaskan med subtilt lyxiga detaljer. 
    
Årets herrdoft under 500 kr 
Molton Brown - Tobacco Absolute
Den här vinnaren är ett utmärkt exempel på hur ”old school” kan bli ”new cool”. Tack vare nytänkande 
kring begreppet lyx har ett klassiskt varumärke slagit sig in på framtidens parfymmarknad. 
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Årets herrdoft över 500 kr 
Dior - Sauvage
Precis så som vi vill att en man ska dofta och vara, spännande, personlig, modern och nytänkande - samt 
en aning vild och vågad. 
   
Årets herrhudvård 
GO247 - Bodywash
I en kategori där många bra produkter trängs har årets vinnare knockat konkurrenterna tack vare sin 
funktionella förpackning, sin härliga känsla och sitt lyxiga utseende. Kompetent produkt med maskulin 
doft. 
  
Årets hygienprodukt 
Davines - Essential Ol Body Wash
Bjuder på en doftresa till Medelhavet. Spännande, visuell och mild som en bris. Ger dig habegär. 
   
Årets kroppsvård under 150 kr 
ACO - Special Care Protecting Body Cream
En fuktgivande snällis som snabbt smälter in för att trösta torr och lättirriterad hud. Och ja - vinnaren 
är parfymfri. 
   
Årets kroppsvård 150-300 kr 
Vichy - Ideal Body Serum-Lotion
En härligt återfuktande tunn kräm som smälter in i huden och ger synligt förbättrad hudkvalitet. Krämen 
ger också lyster och livar upp en vintertrött hud. Ett plus är den snygga flaskan. 
  
Årets kroppsvård över 300 kr 
REN - Moroccan Rose Gold Glow Perfect Dry Oil
Med en perfekt utformad spray sveper dessa gyllene droppar in oss i en mild doft av ros och ger huden en 
fantastisk glow. Som ett lyxigt hemmaspa i förtjusande förpackning. 
   
Årets läpprodukt under 180 kr 
Artdeco - Beauty Balm Lip Base
En nytänkande produkt som trots att den inte syns ger ett fantastiskt resultat. En ”måste ha” produkt i alla 
lägen. 
    
Årets läpprodukt över 180 kr 
YSL - Volupte Tint-in-oil
I en silverglänsande hylsa gömmer sig en nyskapande formula som inte bara klär dina läppar i vackert 
färgad glans. I ett svep blir de också härligt lena och pussvänliga. 
    
Årets mascara under 180 kr 
Maybelline New York - Lash Sensational
En prisvärd goding som ger allt och lite till har tagit världen med storm. Inte undra på  –  fransarna får flörtig 
längd, fin separation och biffig volym utan att smula ett endaste dugg. Juryn säger: En klar sensation! 
  
Årets mascara över 180 kr
Pür Cosmetics - Volume Vixen Mascara
Snabbt som ögat har vi svärta, längd och volym på en och samma frans. Inget för fina flickor - här får vi 
fransar som är fräcka, flirtiga och farliga. För att inte tala om festliga. 
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Årets nagelprodukt 
Essie - Gel Setter Top Coat
För dig som har bråttom, för dig som har höga krav och för dig som gillar gloss - här är vinnaren som 
uppfyller alla dina behov! Extra plus för att produkten går att kombinera med lack från andra 
varumärken. 
  
Årets serum 
Estée Lauder  - New Dimension Shape+Fill Expert Serum
Ett innovativt serum med banbrytande ”Shape and Fill” teknologi i en elegant och snygg förpackning. 
Med sin lätta konsistens ger den huden mycket fukt, ökad lyster och har en härligt uppfriskande känsla på 
huden. 
  
Årets solprodukt
Nuxe - Sun Refreshing After-sun Lotion Face & Body
En effektiv reparatör som lugnar och svalkar nysolad hy. Den blir skönt återfuktad, får ett smickrande 
skimmer och doftar - mmmmmm! 
  
Årets ögonmake-up
Dior - Backstage Pros Eye Reviver Palette
Ett ultimat och komplett lyxkit med de perfekta verktygen. För vilken stil som helst och för att användas 
varje dag är detta en ögonpalett för alla. 
   
Made in Sweden
Transderma - Transderma O
Sammetslen hy med en närmast magisk lyster är effekten efter några veckor med dessa i Sverige formulerade 
och producerade hightechdroppar.  
  
Årets schampo & balsam frisör 
GKHair Juvexin - Shield Color Protection
Årets keratinberikade toppduo är rena föryngringskuren, tack vare solskyddande och färgbevarande ämnen 
som håller håret friskt, mjukt och glansigt. 
    
Årets schampo & balsam konsument 
Sachajuan - Ocean Mist Volume Shampoo & Conditioner 
Urban produkt som känns tidsenlig och inte faller för normer utan gör sitt jobb åt kräsna konsumenter. 
   
Årets stylingprodukt frisör 
Joico - Style & Finish Hair Shake Liquid-to-powder texturizer
Den innovativa stylingsprejen är ren magi för hår som faller platt. Skaka, spreja och vips har frisyren fått 
levande textur och maffig volym. 
  
Årets stylingprodukt konsument
Björn Axén - Instant Root Lifter
Fixar det efterlängtade salongslyftet där hemma med en smart formula som känns ny, stabil och 
resultatinriktad. 
    
Årets stylingserie frisör 
R+Co - R+Co Styling
Spännande okonventionell stylingserie som möter moderna behov och skapar innovativa lösningar 
åt krävande kreatörer. 
 

3/4



 
  
Årets stylingsserie konsument 
Schwarzkopf - Styliste ULTIME
Priset må vara plånboksvänligt, men innehållet uppfyller kräsna konsumenters krav på ultimat kvalitet. 
  
Årets hårvårdsprodukt frisör 
Olaplex - Olaplex Hair Perfector no 3
Produkt som står ut i konkurrensen. Den levererar och ger en oefterhärmlig tidsresa åt håret. 
    
Årets hårvårdsprodukt konsument
Sachajuan - Scalp Treatment
Hårvård i toppklass som svalkar, lugnar och läker irriterad och fjällande hårbotten,  utan att tynga ner 
håret. 
  
Made in Sweden HÅR     
Waterclouds - Beard Junk Lubricant
Närproducerad genomtänkt produkt som möter sina konsumenters behov och ger en välförtjänt finish 
på de annars bortglömda stråna.

För mer information vänligen kontakta; 
Madelaine Nordstrand
Projektledare SBCA 2016
Tel: +46 8 783 82 36
Mobil: +46 70 866 46 56
E-post: madelaine.nordstrand@ktf.se
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