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MISS UNIVERSE
SWEDEN FINAL
26 AUGUSTI 2012

S

tar World Sweden & Granbergs Entertainment AB
står för 4:e året som arrangör för finalen av
Sveriges största skönhetstävling. Vårt mål är att
återupprätta en Svensk folkkär tradition som engagerat
många sedan 1949 då Vecko Revyn startade en landsomfattande skönhets tävling som då kallades Fröken Sverige.
Många av er likväl som jag minns säkert hur man
satt som klistrad framför Tv:n för att se vilka tjejer
som skulle bli Sveriges representanter i de stora världsfinalerna. Vi arbetar aktivt för att återinföra denna
tradition i Svensk TV, och hoppas på ett samarbete
inför 2013 redan.

2010

Miss Earth Sweden

2011

Miss International Sweden

Nu 63 år senare efter denna tradition startades står
jag här på det anrika Café Opera för att vara med
och kora våra nya representanter i Miss Universum,
Miss International och Miss Earth. Det känns minst
sagt mäktigt och ärofyllt att få vara arrangör av detta.
Den mest prestigefyllda finalen är såklart Miss
Universum som är den mest penningstinna tävlingen i
världen. Men även Miss International och Miss Earth
räknas nu som 2:a av de 4:a stora världsfinalerna.

Arets final 2012

Miss Universum tävlingen startades i Californien,
USA 1952 av klädesmärket Pacific Mills, tävlingen
har sedan dess bytt skepnad och ägare några gånger
fram till 1996 då den köptes upp av Mr. Donald Trump.
Under Mr. Trumps ledning så har tävlingen vuxit
ytterligare och sänds via hans egen TV-kanal NBC till
över en Miljard TV-tittare över hela världen.
Sverige har deltagit i Miss Universum sedan starten
1952 med undantag för 2007 och 2008. Tradition återupptogs av oss 2009 då vår vinnare Fröken Renate Cerljén
deltog i Miss Universum finalen på Paradise Island
Resort – Bahamas den 23e augusti 2009. Renate tog en
ärofylld Top 15 placering.

Tävlade Fröken Michaela Savic i Miss Universum
finalen på Mandalay Bay Resort & Casino i Las Vegas,
USA. Michaela var i TOP 20.
Tävlade Ronnia Fornstedt i Miss Universum
finalen i Sao Paulo – Brazil och vann titeln: Miss
Photogenique Universe 2011. Denna titeln har
Sverige endast vunnit 2 gånger tidigare! Bra jobbat
Ronnia, och ni ser henne i juryn i kväll då hon skall
lämna över kronan till nästa vinnare.

Den vackra och intelligenta tjej som värnar om miljön
och är engagerad i miljöprojekt skall representera
Sverige i Miss Earth finalen 2012.
Denna vackra catwalk och fotomodell skall åka till
Okinawa, Japan för att den 21 Oktober representera
Sverige i Miss International finalen.

Miss Universe Sweden

Denna skönhet skall åka till för att representera
Sverige i den stora Miss Universum finalen.

Det kommer att bli oerhört spännande att se vilka tjejer
som kniper titlarna i kväll!

Då till sist så vill jag tacka alla våra sponsorer, partners och alla ni underbara människor som vart med och
gjort denna kväll möjlig, utan er hade det aldrig gått!
TACK! Ni kan läsa mer om våra sponsorer och partners
i detta finalblad.
Nu så hoppas jag att vi alla får en kanon trevlig
kväll tillsammans och att ni njuter av våra artister och
finalister, ha en underbar kväll!

Vi kommer att kröna:

Hjärtligt välkomna!

Årets final 2012 här på Café Opera kommer att bli någon
extra, vi har bra artister och spännande pausshower att
se fram emot. Mer information om detta finns i finalprogrammet på nästa uppslag.

Folkets favorit

Den tjej som fått flest sms omröstningar på hemsidan.

Miss Personality

Den tjej som de tävlande finalisterna själva har röstat
fram som den goaste tjejen.

Miss Photogénique Sweden

Den tjej som våra fotografer tycker blivit bäst på bild
och är den bästa fotomodellen.

Joakim Granberg
National Director

Miss Universe Sweden
Miss International Sweden
Miss Earth Sweden

Konferencier

DJ

Artist

Artist

Artist

Artist

A n n i k a Du c k m a r k

D J CR U S H

Miss Universe
sweden final
26 augusti 2012 café opera

program

Ch r i s t e r S a n d e l i n

Jenny Redenkvist

18.00
Välkomstdrink och Mingel med finalisterna.
19.00
Midagsbuffén serveras.
19.30
Artist – Andreas Lindh (VIP-föreställning).
Vinnare av “Svensktoppen Nästa” P4 Halland.
20.00
Sverigefinal Miss Universum.
21.00
Paus med show och artister.
22.00
Artist – Christer Sandelin och vinnaren koras.
22.30
Efterfest och mingel.
03.00
Café Opera stänger.

S a m i r DI J o h a n s s o n

Andreas Lindh

1. Ida Tuovinen

2. Sally Lindgren
födelsedatum :

92-04-02

födelsedatum :

91-04-06
172 cm
vikt : 52 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Mörkbrun

längd :

176 cm
vikt : 58 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Blond

längd :

Jag är utbildad Make Up-artist
och bor numera i Stockholm.
Jag har alltid varit driven och
framåt och ger aldrig upp innan
jag nått mina mål. Livet är
tufft många gånger, men efter
hårt slit lönar det sig. Jag är
överlycklig över att jag kommit
hit till f inalen. Jag hoppas att
min dröm om att vinna Miss
Universum f inalen kan hjälpa
mig att hjälpa andra människor.
Jag brukar säga, en människa
kan inte hjälpa alla men alla
kan hjälpa någon. Jag tycker att
alla borde hjälpa till att göra
världen bättre. Om jag vinner
kommer många nya dörrar
öppna sig för mig och då hoppas
jag att jag kan hjälpa till och
påverka t.ex. hur vården av
människor som mår dåligt ser
ut. Kan vi hjälpa enskilda individer kommer hela världen till
slut att se bättre ut, såklart vill
vi alla ha fred på jorden, men
vi får börja någonstans och det
lovar jag att jag tänker göra!

Jag är utbildad och diplomerad
frisör. Drev eget företag 2011
och tävlade samma år i Årets
Frisör, kategori - Årets Herrklippning. Är idag salongschef
samt frisör och driver två stycken
salonger i centrala Stockholm.
Jag gillar utmaningar och värdesätter hårt arbete. Jag gillar att
ha mycket att göra och jag gillar
att sikta högt. I framtiden vill
jag till USA och att få driva en
“svensk nischad” salong i t.ex.
New York vore en dröm. För
övrigt så som hobby gillar jag
att träna, träffa nya människor
och att resa. På jobbet uppfattas
jag som - noggrann och hård.
Och privat som - vimsig och mjuk.

HEADZ

NE.SE
Skönhet på nätet

3. Sofie Törnsten

4. Malin Brattström
födelsedatum :

92-12-18

födelsedatum :

91-09-24
178 cm
vikt : 58 kg
ögonfärg : Gråblå
hårfärg : Rödblond

längd :

173 cm
vikt : 53 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Brunt

längd :

Jag är en tjej med många olika
mål i livet, och jag har många
vägar att välja mellan då jag
gärna vill pröva på och uppleva
så mycket som möjligt. Jag
studerar för tillfället vid Luleå
Tekniska Universitet, där jag
går Psykologiprogrammet. När
jag har tagit kandidatexamen
ska jag vidare till Göteborg för
att ta min Masterexam inom
kriminologi. Jag brinner för
dans och är även intresserad av
träning. Som person är jag glad
och sprallig och vill gärna ta del
av nya utmaningar och äventyr.
Jag föredrar ett mer fartfyllt liv
med chans att träffa nya vänner
och ta del av olika fantastiska
kulturer. Efter min studietid
ska jag ut och resa och upptäcka
allt som den här världen har att
erbjuda med deras otroligt vackra
miljöer och kulturer. Något jag
vill utveckla och bevara hos mig
själv är min omtanke till medmänniskor runt omkring mig.

Jag har stora framtidsdrömmar,
bland annat drömmer jag om
att få vara en förebild för andra
samt att jobba som arkitekt. För
två veckor sedan flyttade jag till
Stockholm för att börja läsa till
högskoleingenjör på KTH. Jag
är en idrottstjej och har tränat
friidrott på elitnivå så jag är
van att kämpa mot mina mål
och drömmar. Jag har en stor
passion för mode och foto och jag
älskar att stå framför kameran,
något jag ägnar delar av min
fritid till. År 2010 vart jag
utnämnd till Värmlands Lucia
vilket var fantastiskt då jag
hade möjligheten att vara en
förebild för många andra unga
tjejer. Jag har även arbetat för
organisationen FRIENDS
något som har lärt mig oerhört
mycket och som har hjälpt mig
att bli den person jag är idag.
Jag tror att nyckeln till framgång är att tro på sig själv!

VI HAR ETT HJÄRTA FÖR ALLA
www.heartofsweden.com

5. Diana Drenjanin

6. Elina Norlén
födelsedatum :

92-07-01
180 cm
vikt : 60 kg
ögonfärg : Brun/gröna
hårfärg : Brunt

födelsedatum :

längd :

längd :

92-06-01

Jag är en glad och utåtriktad tjej
som älskar livet, mina största
intressen är mode och träning.
På gymnasiet studerade jag
Samhälle/Ekonomi med
inriktning kommunikation
och ledarskap. Efter gymnasiet
flyttade jag till Santa Barbara,
Kalifornien, där jag pluggade
m.m. en termin. Jag f ick även
praktisera på Victorias Secret
butiken i Santa Barbara, det var
riktigt roligt och intressant. Just
nu arbetar jag som receptionist
på ett bemanningsföretag och
som barnskötare på en förskola.
När jag inte arbetar så älskar jag
att träna, umgås med nära och
kära samt resa. Mina drömmar
och planer är att vidareutbilda
mig inom mode, design och
kommunikation då mode är min
stora passion.

Jag är glad, målmedveten och
ödmjuk. Mitt engagemang och
min självsäkerhet gör att jag har
en enorm drivkraft och starkt
tror på mig själv. Att ha många
bollar i luften är spännande
och utvecklande varför jag
valt att kombinera mitt arbete
som marknadsansvarig med att
arbeta som modell och även driva
en blogg. Att hela tiden utvecklas
som person är en viktig del av
arbetet och att sträva efter att
prestera bättre än gårdagen är
ett motto jag håller starkt vid.
På fritiden umgås jag med min
familj och vänner, tränar, som
är ett bra sätt att koppla av.
Älskar att resa och upptäcka nya
kulturer, miljöer och människor.
Något som berör mig mycket är
den psykiska ohälsan i dagens
samhälle, framför allt bland
unga. Ungdomar behöver förebilder som arbetar för att de ska
känna sig trygga och säkra i sig
själva oavsett hur de ser ut.

174 cm
vikt : 53 cm
ögonfärg : Blå
hårfärg : Blond

Störst i Sverige på löshår

VIG Limousiner
070-421 49 00, www.viglimo.se
Bli vår vän på Facebook!
www.wendyshair.se

7. Saga Karlsson

8. Claudia Sundberg
födelsedatum :

89-07-27
168 cm
vikt : 47 kg
ögonfärg : Grön/blå
hårfärg : Blond

födelsedatum :

längd :

längd :

91-08-04

Jag jobbar som servitris på
Harrys Pubar AB, Klippan.
Även Bestwestern Hotel som
delar byggnad. Är utbildad
hästskötare sen gymnasiet, då
jag gick hästhållning och har
även arbetat i ett dressyrstall.
Min hobby just nu är att ta
hand om djuren hemma hos
min familj, klippa & f ixa hår
vilket jag tycker är fantastiskt
kul med makeovers! Annars är
jag helt enkelt en tjej som älskar
att hjälpa människor prata och
umgås med mina vänner, sjunga
och dansa, är en person som går
på djupet med uppgifter jag
påbörjat och ger mitt hjärta till
110% i allt jag gör!

Jag är nyf iken på livet och
har hjärtat på rätt ställe. Jag
har gått ut gymnasiet, estetisk
teaterlinje. Med ett stort leende
och god tro om alla människor
tar jag mig nu igenom livet med
stormsteg. Ena dagen kan jag ha
packat väskan med förkläde och
serveringshandskar för att nästa
dag byta ut innehållet mot en
reklamskylt eller tonvis med
hårborstar för en fotografering.
Mina just nu huvudsakliga
sysslor är att jobba som champagnevärdinna på en nattklubb
och pluggar upp mina betyg på
distans. Under flera år har jag
även modellat. Jag är utrustad
med ett väldigt gott öga för
detaljer, en otrolig noggrannhet
och ett skarpt minne. Jag f ick
lära mig att ta ansvar och bli
vuxen väldigt tidigt. Nu stortrivs
jag med livet, jag ser hela världen
som min spelplan och vill
göra det bästa och roligaste av
morgondagen.

170 cm
vikt : 50 kg
ögonfärg : Blå
hårfärg : Brunt

Resebutiken med personlig service sju dagar i veckan!
Välkommen till Södertäljes mest öppna resebutik!
Tel 08-550 192 15 • mån–fre 10–19 • lör 10–16 • sön 11–16
www.bjorcks.se • info@bjorcks.se
Vi finns i Kringlan på gatuplanet.

Styrmansgatan 2
114 54 Stockholm
Tel: 08 660 08 02
www.sthlmskradderi.se

9. Josefine Forsberg

10. Katarina Konow
födelsedatum :

94-02-02
172 cm
vikt : 55 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Mörkbrun

födelsedatum :

längd :

längd :

92-11-03
174 cm
vikt : 57 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Mörkblond

Jag är en glad och spontan tjej
som gillar när det händer mycket
omkring mig. Att ta vara på
stunden och leva i nuet är lite
av min livsf ilosof i. Min dröm
för framtiden är att få resa och
se mig omkring i världen och få
möjlighet att träffa människor
med annan bakgrund än vad
jag själv har, vilket skulle vara
både kul och lärorikt. På fritiden
älskar jag att träna och umgås
med mina vänner, men på
sommaren vill jag ta dagen
som den kommer.

Jag har nyss flyttat hem ifrån
New York där jag har arbetat
som modell. Jag har jobbat som
assistent åt två funktionshindrade
barn. Jag har vuxit upp med en
lillebror med utvecklingsstörning, vilket har fått mig att
värdesätta livet på ett annat
sätt och det är jag väldigt tacksam för. Detta har också präglat
mina framtidsdrömmar. Jag är
övertygad om att det för varje
människa f inns många olika
sätt att bli lycklig på. Att hitta
lyckan i livet tror jag handlar
mycket om att värdesätta de
små sakerna i tillvaron och att
verkligen se och förstå hur bra
man har det och då leder det
också till att man vill göra något
för andra. Jag tror starkt på
att om man hela tiden gör sitt
bästa, försöker värdesätta varje
dag och varje möte med andra
människor så kommer resten av
sig själv! Ett utav mina stora
intressen är hästar, andra är
träning, kost och hälsa, något jag
tror är grunden för ett bra liv!

EXCLUSIVE DRESSES & AMAZING HIGH HEELS

08-550 162 00, Wedavägen 5 Södertälje, info@kringel-offset.se, www.kringel-offset.se

www.dondoca.com

11. Helene Harvey

12. Camilla Hansson
födelsedatum :

91-11-02

födelsedatum :

88-10-11

längd :

173 cm
vikt : 55 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Brunt

längd :

171 cm
vikt : 53 kg
ögonfärg : Brun
hårfärg : Brun

Jag tog studenten från samhällsekonomiska programmet 2010
och har sedan dess jobbat på Ica
Maxi i Märsta. På min fritid
hänger jag mest med min stora
familj, och f ilmfantast som jag
är så går jag ofta och gärna
på bio. Mina drömmar för
framtiden är att se så mycket av
världen som jag bara kan, gifta
mig med drömprinsen, skaffa en
massa barn och leva familjelivet
fullt ut. Jag tycker det är jättekul
att sminka och göra manikyr och
får ofta göra det på vänner och
bekanta, så inom snar framtid
så hade jag tänkt fördjupa mig
inom ämnet och gå en make-up
utbildning.

Jag är en modell och entreprenör
som drivs av att uppleva nya
värdefulla saker i livet och att
ständigt utvecklas som person.
Genom mitt arbete är jag är van
att representera olika ändamål
och organisationer. Jag är social,
utåtriktad och älskar att resa
till nya platser i världen och
träffa intressanta människor.
För närvarande arbetar jag med
att starta upp ett nytt hälsosamt
matkoncept som specialiserar
sig på färska sallader gjorda på
beställning. Välgörenhet ser jag
som en viktig del av livet och
jag hjälper gärna till där jag
kan. Jag anser att vi alla har ett
ansvar för dem som är mindre
lyckligt lottade än oss. Min
dröm för framtiden är att bli
en framgångsrik affärskvinna,
att ge tillbaka ännu mera till
välgörenhet och att kunna vara
en bra förebild för andra unga
kvinnor.

”Allt under samma tak”

Allt för festen!
Kontor: 08-550 11571, Mobil: 070-230 20 52, blixtens@bredband.net, www.blixtservice.com

BYGGRUPPEN
i Mälardalen AB
Tel: 08-51 51 16 42

www.byggruppenmalardalen.se

13. Hanni Beronius

14. Desirée Nilsson
födelsedatum :

90-01-21
174 cm
vikt : 56 kg
ögonfärg : Mörkbrun
hårfärg : Ljusbrun

födelsedatum :

längd :

längd :

Jag lever ett väldigt aktivt liv
med många bollar i luften på
en gång. Samtidigt som jag
studerar så arbetar jag med min
hobby och däremellan passar jag
på att träna, leva ett rikt socialt
liv och resa jorden runt. För att
hålla ihop en livsstil där det sällan
f inns några minuter över så blir
grundläggande hälsofaktorer som
sömn, träning och mat väldigt
viktiga. Jag har många intressen,
några av de stora är just dessa –
hälsa, friskvård och matlagning.
Jag arbetar för Raglady by Tara,
ett företag som säljer allt som
tjejer kan tänkas vilja ha, skor,
smycken, kläder, skönhetsvård,
handväskor osv. Studierna
kommer förhoppningsvis leda
till att jag får jobba med min
dröm att bli läkare. Jag tror till
det yttersta på att man uppnår
lycka genom att vara en bra
människa och att få arbeta som
läkare tror jag kommer vara ett
bra verktyg till att nå detta.

Jag äger en av Sveriges största
bloggar och det är mitt jobb. Jag
brinner för att skriva om mina
åsikter, mitt liv och mode, samt
fota. Jag är en tjej med mycket
drömmar och förväntningar
om livet, jag är entreprenör och
jobbar med massa olika stora
projekt. Sälj, design, musik osv.
Allt inom media ungefär. Min
dröm är att få göra stora projekt
runt om i världen, som når ut
till alla. Både inom min karriär
som musik, skådespeleri och design
samt att kunna öppna upp egna
hjälporganisationer inom mobbning då jag är extremt emot
mobbning som tyvärr är så vanligt
i Sverige och resterande land.

Beautiful Skin is no Longer a Secret
Deep absorbing, non-irritating formulas. No preservatives, no perfume.
Professional Skin Care Solutions Invented in Sweden
ProBios Laboratories, Inc.
www.mytransderma.com - info@transderma.net

www.mytransderma.com

94-08-02

173 cm
vikt : 52 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Blond

15. Aleksandra Eriksson
födelsedatum :

89-03-19
180 cm
vikt : 63 kg
ögonfärg : Grön
hårfärg : Guldbrun
längd :

Jag har rest runt i världen och
bott på platser som Milano,
Paris och New York. Jag blev
ombedd att arbeta heltid som
modell, men beslutade mig för att
avsluta gymnasieutbildningen.
Vid 18års ålder så flyttade jag
till Los Angeles, där gick jag i
teaterskola och var ständigt på
resande fot till och från New
York för att arbeta. Jag har
träffat massor av spännande
människor och lärt mig så
många saker. Jag är så tacksam
för mitt liv och varje dag tackar
jag Gud för att han fört mig till
denna värld. Jag är en mycket
andlig och avslappnad tjej som
skrattar mycket. Bortsett från
att jag också älskar att skratta är
det viktigt att njuta av vår resa
i livet och få massor av kärlek,
skratt och kärlek till en annan.
På fritiden älskar jag att resa
och gå till olika stränder runt
om i världen, vattensporter,
vandring och sola.

model house

Vårby Allé 53
08-774 22 00
www.andersin.se

SVERIGES HETASTE
MAKE-OVER STUDIO
VI HAR HUNNIT FOTA ÖVER 2.000 000 BILDER
PÅ ÖVER 200 000 KUNDER UNDER VÅRA 6 ÅR

www.modelhouse.se
STOCKHOLM - GÖTEBORG

HYRLYX

.se

Femstjärnigt
rullande hotell

Lyxboende för din semester.

- Landstäckande leverans av husbil
- Chauﬀör
- Värdinna
- Vattenskoter
(Dras enkelt efter husbilen med trailer)
- Flyboard (Det senaste inom vattensport)
- Medföljande Sportbil
(Mercedes Benz SLK 55 AMG)

TYCKER DU
OM SKÖNHET
OCH HUDVÅRD?
Vi erbjuder utbildning i världsklass.
Du arbetar med produkter som
ger verkliga resultat.
Vi har elevsalong som gör dig väl
förberedd för ett spännande yrke.
Välkommen till vår skola.
Välkommen att prova en
härlig, effektiv behandling
på vår elevsalong!
Tycker Du om att arbeta med människor?
Då kanske Hudterapeutyrket är något för Dig?
Vi erbjuder en spännande och seriös utbildning
med duktiga lärare som ser till att Du blir en
expert på hudvård! Vi har både heltids- och
deltidsutbildning och har utbildat framgångsrika
hudterapeuter sedan 1995.

Vi ger Dig
möjlighet att låta Din
hobby bli Ditt nya
spännande yrke!

VD, Andreas Sundqvist
+46 (0) 709-35 55 97
andreas@hyrlyx.se
www.hyrlyx.se

Kungsholmstorg 6, Stockholm
Tel. 08-653 37 22 • info@beautyschool.se

Läs mer på www.beautyschool.se

FOTOGRAF

BREAKTHROUGH

PLANT-DERIVED

ULR I C H SC H U LT E

STEM CELL
TECHNOLOGY

S Ö D E RT Ä L J E

INTRODUCING

the MAX™
FULL PRODUCT RANGE
IMAGE Skincare’s latest advancement
in anti-aging.
( THE MAX FACIAL CLEANSER
( THE MAX SERUM
( THE MAX CRÈME
( THE MAX EYE CRÈME

Qualified European Photographer, QEP.
Flerfaldig svensk mästare i porträttfotografering.

Minimum Investment
MAXimum Results
CORRECTION | PREVENTION | NUTRITION

Hansavägen 9, 151 38 Södertälje
08-550 137 70, 070-732 77 75
www.ateljeschulte.se, info@ateljeschulte.se

T: 1.800.796.SKIN (7546) | WWW.IMAGESKINCARE.COM

Jury
G raziella
G allelli Ronlan
CEO

Maênia
Braga Brito

Transderma by ProBios

Marketing Manager
Dondoca

Daniel Sahoo

Ulric h Schulte

Vice President
Miss Universe Sweden

Fotograf
Qualified European
Photographer, QEP.
Flerfaldig svensk mästare.
www.ateljeschulte.se

Beautiful Skin
is no Longer a Secret
Deep absorbing,
non-irritating formulas.
No preservatives, no perfume.
Professional Skin Care Solutions
Invented in Sweden
ProBios Laboratories, Inc.
www.mytransderma.com
info@transderma.net

Bingo Ri mér

Bingo Rimér Enterprise AB
www.mytransderma.com

EXCLUSIVE DRESSES & AMAZING HIGH HEELS

www.dondoca.com

R onnia
Fornstedt

Miss Universe Sweden 2011

Bobby Oduncu

marre hitti

Kändisfrisör

Salong Bangs

Tack!
North Lifestyle AB
BEEVER
Beever är ett oberoende engelskt märke som föddes
på salongsgolvet. Stylingprodukter som är speciellt
framtagna för att möta frisörens och konsumentens allt
högre krav. Produkterna är inte enbart för män eller
kvinnor, Beever är för hår.
Swedish invstment group AB
Lars Wallin Jewelery
Lars Wallin Jewelry som eget varumärke bildades 2011
och är ett samarbete mellan Lars Wallin Management
AB och Swedish Investment Group AB:s helägda
dotterbolag R.O.Y of Sweden AB.
Gåvor till vinnaren
Magan Frost örhänge
Megan Frost Hals smycke

Stockholm Beauty AB
Vani-T
Vi sätter kvalitet i centrum både vad gäller behandlingar
på salongen och de produkter och varor vi förmedlar.
Nutraluxe MD samt Vani-T är välkända och världsomfattande produkter.
Gåvor till vinnaren
Vani-T Krush Miniral Diamant Puder
Vani-T Velocity Rapid 1 houer self tan
Vani-T Tan Eraser
NutraLuxe Frans serum 1,5 ml

Gåvor till vinnaren
Shampoo
Conditioner
Heat shield
Recovery Oil
Daily Revive
Även gåvor till övriga finalister delas ut

Dondoca
Gåva till vinnaren
Presentkort 3 000 kr som gäller vid köp
av valfri Gianmarco Lorenzi.
Gåva till 2:an
Presentkort 2 000 kr som gäller vid köp
av valfri Gianmarco Lorenzi.
Gåva till 3:an
Presentkort 1 000 kr som gäller vid köp
av valfri Gianmarco Lorenzi.

Även gåvor till övriga finalister delas ut

Care 4 Hair AB
Gold
Gold Products är en miljövänlig professionell
hårvårdsserie som du hittar hos Lyko.se. Skandinaviens
främsta stylister som alla delar samma vision för
futuristiska hårprodukter.
Gåvor till vinnaren
GOLD Luxury Shampoo
GOLD Luxury Conditioner
GOLD Luxury Mask
GOLD Luxury Silk dropp
GOLD Luxury Hairspray
GOLD Luxury Volumising Leave in
Även gåvor till övriga finalister delas ut

Lambourghini
BrilliantSmile AB

Gåva till vinnaren
En fin Damklocka från Lambourghini värd 7.000 kr

BrilliantSmileär är i dag en av den svenska
marknadens största aktörer inom tandblekning.
BrilliantSmile Nordic AB har ofta blivit omnämnt
i media. Internationella TV-program såsom Idol,
Extreme Makeover, TopModel.
Gåvor till vinnaren
Brilliantsmile Eltandboste
Brilliantsmile Whitenining paste
Brilliantsmile Whitenining paste Reseförpackning
Brilliantsmile Whitenining boost paste
Brilliantsmile Evo Whitening
Brilliantsmile Evo Whitening Reseförpackning
Även gåvor till övriga finalister delas ut

Transderma
All 16 girls will receive a Transderma Serum.
The winner will receive the Transderma collection
and special gift.

Salong Bangs
Vinnaren får fri klippning/behandling och styling
vid 3 tillfällen – värde 5000 kr
Atelje Schulte
Qualified European Photographer, QEP.
Flerfaldig svensk mästare i porträttfotografering.
Finalistfotograf

