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Scenprogram
Catwalk
I B-hallen finner ni catwalken

lördagen den 27 augusti
Kl 11.50 Vi välkomnar till årets mässa! | StilRobin, Lisa Ekenberg Gai, Studio K
Kl 12.00 Sportfashion 4 U | Livshälsa, Stolt By Anna
Kl 12.40 Lingerie 4 U | Snazzy, PXC Underwear
Kl 13.25 DiVA Manila by Merose Brual Leo & Joel F. Bagon Creations | DiVA Manila
Kl 14.00 Livskvalitet med Alexandra Charles | 1,6 miljonersklubben
Kl 14.30 Tävling. Bakom kulisserna på Lifestyle | Intervju med Elin, skribent på Lifestyle
Kl 15.00 Fashionproducts 4 U | Damn Heels Scandinavia/ Lockig.nu
Kl 15.20 Fashion 4 Kidz A | Small World
Kl 16.00 Intervju med Iman Aldebe | Iman Aldebe
Kl 16.10 Muslim Fashion 4 U | Iman Aldebe
Kl 16.30 Tävling | StilRobin, Lisa Ekenberg Gai
Kl 16.50 Fashion 4 Men | Rolans Herrmode, Proper Gadget
Kl 17.30 Natural Skincare 4 U med Susanne Ljungskog | NOVA Concept AB/ NOVExpert

söndagen den 28 augusti
Kl 11.20 Vi välkomnar till mässans andra dag! | StilRobin, Mads Korsgaard
Kl 11.30 Sustainable Fashion 4 Kidz | Tantens Gröna Skafferi & Garderob
Kl 12.00 Sustainable Fashion 4 U | Stolt by Anna, Hampisfären
Kl 12.45 Lingerie 4 U | Snazzy
Kl 13.05 Tävling. Att dansa sig i form | Intervju med Eshan och Fia, Studio K
Kl 13.30 Fashionproducts 4 U | Damn Heels Scandinavia/ Lockig.nu
Kl 13.50 Fashion 4 Kidz - Visning av barnmode | Name it!
Kl 14.30 Tävling StilRobin, | Mads Korsgaard
Kl 15.00 Accessories 4 U DiVA Manila, | Proper Gadget
Kl 15.40 Presentation av ACE Artists och ACE Face Stil Robin, Mads Korsgaard, | Ellie Åkerman-Currie
Kl 16.00 ACE Artist utser vinnare av ACE Face - Model of The Year | Ellie Åkerman-Currie

Föreläsningssalen
I utställningskorridoren finner ni föreläsningssalen. Anmälan till föreäsningar sker i info.disk

lördagen den 27 augusti
Kl 12.00 Ekologiska tillskott för kroppen | Ingalill Vigmostad KB
Kl 13.00 Rätten till din egen kreativitet | Fuldesign
Kl 14.00 Porträttfotografering | Ellie Åkerman-Currie
Kl 15.00 Konsten att bära hatt | Marika Smith
Kl 16.00 Låt drömmar bli till verklighet! | Panthero Coatching & Communications
Kl 17.00 Stress och vikthantering | Xtravaganza Viktcenter

söndagen den 28 augusti
Kl 12.00 Våga vara ditt vackraste jag | Susanne Rosén-Hagstedt
Kl 13.00 Din dolda smärta, var finns den och varför vet du så lite om den? | Pakvis Health
Kl 14.00 Styla en snygg huvudbonad | Iman Aldebe
Kl 15.00 Investera i dig själv | Ingalill Vigmostad KB
kl 16.00 Minska 15 cm på 2 timmar | Universal Contour Wrap

lilla sCenen
I mitten av A-hallen finner ni Lilla Scenen.
Under hela helgen kommer The Studio Group Sweden AB att hålla happenings från lilla scenen  
i A-hallen. Kom och prova på att vara modell för en kort stund och få lite ompyssling med smink,  
hår etc. En mycket uppskattad happening för dig som besökare!

Damnheels intruducerar attraktiva, ihopvikbara ballerinaskor i ett litet fodral som vecklas 
ut till en trendig väska. Knyt upp bandet och veckla ut väskan. Sätt dina ömma fötter i de 
mjuka ballerinaskorna och lägg dina älskade högklackade skor i väskan.

www.damnheels.nu
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Hitta tillbaka 
till dig själv med 
Xtravaganza
Xtravaganza är ett helhetskoncept för viktminskning och livs-
stilsförändring. Deras program är ett utarbetat och etablerat koncept som 
har hjälp många att på ett framgångsrikt sätt nå en lättare vikt – och stanna 
vid den!

- Många människor klarar av att träna och äta rätt under en viss period, 
medan de har motivation. Men sen änder det någonting i livet. Det blir höst, 
man stukar foten, vad som helst, och då ramlar man lätt tillbaka till sina 
gamla mönster, säger Annika Josephson, hälsokonsult på Xtravaganza. 

Xtravaganza använder sig av fyra ledstjärnor för att hjälpa dig till att 
ändra dina vanor; Mental träning, Mental näring, Rörelseglädje och God 
energi. Mental träning handlar om att påverka ditt undermedvetna – för-
ändra tanken. Mental näring handlar om ta hand om sig själv, göra sånt 
som man vet att man njuter och mår bra av. 

- Du måste inse att det viktiga inte är att alla andra mår bra, utan att du 
mår bra. Annars tömmer du dig själv på energi, säger Annika Josephson. 

- Med rörelseglädje menas att du måste hitta ett motionssätt som passar 
just dig. Du ska associera träning till något positivt! Och till sist; den goda 
energin. 

Många har provat att gå ner i vikt och lyckats många gånger – problemet 
är att hitta sin jämnvikt. Hur mycket måste just jag äta för att inte gå upp 
igen? Säger Annika Josephson. 

Xtravaganzas hälsokonsulter tar hand om alla sina kunder på ett mycket 
personligt plan. De är glada, öppna och stöttar dig från första stund. De ser 
till att du inte bara når din målvikt – utan även förändrar din livsstil.
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Backstage

A-hallen
A1 Lifestyle
A2 Art Clinic
A3 Vitlilja
A4 Novius Kirurgi AB
A5 Universal Contour Wrap
A6 Svenska Hudvårdskliniken
A7 Scandinavian Venous Centre
A8 Image Focus
A9-A10 Bio Herbs
A11 Helena Niclasson, NuSkin
A12 Name it!
A13 IBS, International Business School
A14 Björn Ehlin Hair Team
A15 Proper Gadget
A16 Oriflame
A17 Marja Entrich AB
A18 Nova Concept
A19 The Studio Group Sweden AB
A20 1,6 miljonersklubben
A21 AkvarieHobby och Djurhobby
A22 PXC- underwear
A23 Simsalabimextensions

för medverkande utställare

A24 Lockig.Nu
A25 Damn Heels Scandinavia
A26 Sus Mode
A27 Diva Manila
A28 Lilla Scenen
A29 Victus Medical Group fd. EnVila
A30 Xtravaganza Viktcenter
A31 Snazzy
A32 Iman Aldebe
A33 LivsHälsa AB
A34 HLsa.se
A35 Pakvis Health
A36 Womens Wellness
A37 Kostrådgivare Malin Modigliani
A38 Gomiddag Sverige AB
A39 Fotkomfort
A40 Ingalill Vigmostad KB, Forever Living Products
A41 Gold Touch
A42 Hampisfären
A43 Tantens Gröna Skafferi & Garderob
A44 Utan Vidare/Stolt by Anna
A45 Qi-niken Hälsocenter
A46 Kikis.se

A47 Ulla&Lena – kläder för Dig/Silverskrinet

B-hallen
B1 Perfectly Polished
B2 Ellie Åkerman-Currie
B3 Salong Redhed
B4 MIST Stockholm AB
B5 ACE Artists/ACE Face - Model of The Year
B6 Bar
B7 Catwalk
B8 Provrum

Övriga ytor
Konferrensrum/F - Föreläsningssal

U - Utställningskorridor
U1 - U2 YA-Frigymnasium
U3 - Jesper Pettersson
U4 - Krassimir Kolev
U5 - J.Lindy

i - Informationsbord med värdar, info.disk
C - Café

   Up-
Date
  Up-
Date

grönt är 
det nya svarta!
Diva Manila är Det unika, ekologiska klädmärket som är först i värl-
den med att använda ananasfibrer till stickning. Klänningar, koftor, wraps 
boleros och pullovers – designade och tillverkade fibrerna från filippinska 
ananasblad blandat med ekologisk bomull. Du måste nästan se det med 
egna ögon för att tro det.

- Det är så svårt att förklara för folk att kläderna är gjorda av ananas 
och banan. När folk hör den kombinationen är det första de tänker på en 
tropisk drink, Säger Melrose Brual Leo.

Det var under en modevisning i Stockholm för två, tre år sedan som 
Melrose Brual Leo tröttnade på hur modeindustrin såg ut – med icke-
miljövänliga tillverkningsprocesser och masskonsumtion. Hon vill skapa 
något unikt, något som höll hög kvalitet men samtidigt miljövänligt. Mel-
rose Brual Leo anser att smycka sig med kläder och accessoarer av natur-
liga material är ett tidlöst och klassiskt uttryck. 

- Jag vill inte vara precis som alla andra! 
Jag vill vara annorlunda, gå min egen väg, 
säger hon.

Diva Manila har funnits i blott två år, och 
än så länge är kläderna bara tillgängliga i 
hennes webbutik på www.dicamanila.se – 
men målet är att öppna upp en liten butik 
i Uppsala. I höst lanserar de en ny, färgspra-
kande danskollektion.

- Mitt modeskapande är en exotisk bland-
ning av det ekologiska och det klassiskt stil-
rena, varje plagg och varje smycke har rört 
många händer och många liv, säger Melrose 
Brual Leo. 

vinn!

Diva Manilas genomskinliga 
bolero gjord av ananassilke.

Tävla med Diva Manila om den här su-
perläckra och naturliga ananasboleron värd 
445:- eller väskan av palmträd värd 999:- 
som du ser ovan.

Skicka ditt namn och en motivering om 
varför just Du ska vinna till info@next-
world.se innan 15 september.

Läs mer om Diva Malina på www.diva-
manila.se. Lycka till!
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å vi rör oss mot ett allt mer 
individualiserat samhälle 

hamnar den egna stilen mer 
och mer i fokus. Ser vi till stil-

historien har de tydliga stilarna 
som funnits under 1900-talets decennier, med sina 
karaktäristiska drag, försvunnit och vi har gått mot 
att istället få kortvariga trender.

I denna oas av olika stilar och uttryck finns de 
som hamnar vilse. De som kanske är för upptagna 
med sina karriärer för att hinna med sitt utseende 
och sin stil. Det är dessa människor som Pia Svens-
son vill hjälpa att hitta rätt.

- Jag vill ta fram varje individs personliga färger 
och rätta stil. Vi stilcoacher stylar inte upp personer, 
för det är en helt annan sak, utan vi förstärker den 
egna individens positiva egenskaper, säger hon.

Pia Svensson har alltid haft ett brinnande intres-

se att inspirera. När hon var liten sade hon alltid 
att ”hon skulle jobba med det hon tycker är roligt” 
– och det har hon gjort. Hon har pluggat stil och 
mode i både London och San Fransisco och hon 

har varit svensk ambassadör inom nagelbranschen 
och därigenom bidragit till nagelterapeutyrkets 
spridning. I höst ska hon även utveckla Sveriges 
första stilcoachutbildning på gymnasienivå på 
Baggiums Praktiska Gymnasium där hon arbetar 
som lärare.

- Ungdomarna är så intresserade av mode och 
design idag så jag vill ge dem grundkunskaperna i 
stilcoachning, säger Pia Svensson.

iMage Focus är en utbildningsverksamhet för 
folk som vill jobba som stilcoacher, personal shop-
per eller bara få mer kännedom om stil och färg. 
Grundutbildningarna är baserade på ett koncept 
från Londons ledande imageföretag – Aston and 
Hayes. Sedan 2007 har Pia Svensson haft rättig-
heterna för Skandinavien att lära ut deras koncept. 
Det finns tre olika utbildningar; en Färgutbildning 

D
”image Focus  

är en utbildnings-
verksamhet för folk 
som vill jobba som 

stilcoacher, personal 
shopper eller bara få 
mer kännedom om  

stil och färg.”

Image FocUS
Stilcoachprogram som trinny and Susanna och Stilpoliserna  

har börjat sändas på svensk TV, och stil- och modebloggar poppar 
upp likt maskrosor på våren. Överallt i media får stilcoachen allt mer 
exponering. Pia Svensson har jobbat inom mode- och skönhetsbran-

schen i över 25 år, och driver sedan 2007 företaget Image Focus.  
Hon är säker på att en ny våg långsamt sköljer över Sverige.

Av Elin Eriksson

Art Clinic är en av Sveriges största privata 
vårdgivare inom plastikkirurgi och specialist-
läkartjänster.  Vi har varit verksamma i över 
10 år och har den privata sektorn, Försäkrings-
bolag och Landsting som kunder.  Våra läkare 
och personal har specialistkompetens, passion 
för yrket och engagemang för våra patienter.  
Detta ger dig som patient högkvalitativ vård 
i en personlig och trivsam miljö. 

�
Våra kliniker:

GÖTEBORG: Tel. 031-13 11 20
HALMSTAD: Tel. 035-265 18 00
JÖNKÖPING: Tel. 036-55 98 000

UPPSALA: Tel. 018-489 95 00
VARBERG: Tel. 035-265 18 00, 

(i samarbete med Varbergs Kurort)

PLASTIK-PLASTIK-PLASTIK
KIRURGI 
 & SKÖNHETSVÅRD

info@
artclinic.se | www.artclinic.se

Trygghet •  O
m

sorg •  Kvalitet

Fettsugning
•  Traditionell 

fettsugning
• Body Tite
• Body Jet 

Plastikkirurgi
• Bröstförstoring
• Ansiktslyftning
• Bukplastik

Laser
• Hudföryngring 
•  Behandling av 

kärlförändringar 
• Hårborttagning

Injektion
• Botox 
• Restylane 
• Juvederm

Ansvarig läkare: Dr. Per Erik Sahlin

Läs mer om oss och våra behandlingar på: 
www.artclinic.se, välkommen!
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för kvinnor på fyra dagar, en Stilutbildning för 
kvinnor på fyra dagar samt en Stil och Imageut-
bildning för män på tre dagar.

- Det största problemet kvinnor har idag är 
okunskap. När de får de här grundkunskaperna har 
de ju lättare att hitta ute i butikerna. Det handlar 
om att ha kännedom om sig själv, vem man är och 
vad man har för stil. Så att man lätt ska kunna gå in 
i en affär och säga att ”det där är inte min fördelak-
tiga färg eller stil”. Du spar tid och pengar och gör 
inte de där felköpen.

Konceptet som Pia Svensson lär ut är också otro-
ligt fokuserat på miljö och ekonomi. Det handlar 
om att begränsa sin garderob, så att alla kläder föl-
jer kundens stilpreferens och därmed fungerar till-
sammans med allt annat. Pia Svensson förespråkar 
starkt begränsad och smart shopping och är emot 
det konsumtionssamhälle vi lever i. En ny studie 
från Naturvårdsverket visar att konsumtionen ökat 
med 40 % på bara nio år. Studien visar också att 
den genomsnittlige svensken köper omkring 15 
kilo kläder per person och år – och då är inte skor 

eller utlandsköpta kläder inräknade. Av de 15 kilo 
vi konsumerar slängs även åtta kilo per person i 
hushållssoporna varje år.

- Varför ska man göra den här utbildningen? Jo, 
framför allt för att tänka på framtiden och spara 
vår miljö. Det jag gör är att ge människor redskap 
som de sedan har med sig hela livet, det är en in-
vestering, säger Pia Svensson. Många har stilar 
de gillar, men många gånger finns det en stil som 
man föredrar – och då är det den man ska bygga 
grunderna på. Du måste bygga upp en funktionell 
garderob så att du får EN garderob – inte tre, säger 
Pia Svensson.

hon brinner verkligen för sitt yrke och på-
står sig leva den dröm hon alltid strävat efter – att 
få lyfta fram det vackra i människor och ge dem 
bättre självförtroende och självkänsla. Hon ser sig 
själv som en ledare som ser till att folk faktiskt gör 
förändringar – inte bara funderar på att göra dem. 
Hon är kvinnan som säger ”go and do it! Här är en 
frisör, sms:a och berätta hur det går.” 

1.
2.
3.

  3 bästa 
stiltips:

Ta reda på vilken stil-
preferens du är.

 Ta reda på dina pro-
portioner och lär dig 
vad som passar just dig.

Fokusera på att fram-
häva dina bra egenska-
per istället för att dölja 
de dåliga.

alla kvinnor bör i sin 
garderob ha en kjol, två byxor 

och två kavajer (alternativt koftor) 
som alla är enhetliga med 

din  StilpreFerenS.

www.imagefocus.se för mer info om våra utbildningar och tjänster.

Utbilda dig inom en ny karriär som 
imagekonsult, personlig stylist eller 
personal shopper!

Älskar du kläder, mode och shopping 
och har en dröm om en frihet och 
oberoende samt driva eget företag?

Gillar du  att arbeta med människor 
och träffa nya människor?

Då är detta framtidsyrke rätt för dig!

Kursstart:
15 september 

Uppsala

Imagefocus
Försäkra din professionella  
framgång med Skandinavien’s 
personliga coach och utbildare

Telefon: 073-687 21 50          Classique, Sysslomansgatan 8          e-post: info@qi-niken.se

Qi-niken
HÄLSOCENTER

DocFishSpa

Funktionsmedicin

Cellulitbehandling

Hälsoprofil

FriskarePerosnal Föredrag Seminarier

Hälsocoaching Rökstopp Stresshantering

Gua Sha SENSEI Bioresonans

Näringsmedicin Analyser Öronljus

Akupunktur PREnetViktkontroll Massage

www.divamanila.se
info@divamanila.se 

”Embracing the exotic fusion of eco & style”   

Tjejgåing / HjärTgåing
Gå för hälsans skull! På programmet: underhållning, dans,  

uppvärmning, utställning, tävlingar mm. I september i Stockholm 
och ytterligare sju städer. Alla kan vara med, alla åldrar!  

För program se vår hemsida: 

www.1.6miljonerklubben.com
Följ med på vår författarkryssning 2-3 oktober, 

läs mer på vår hemsida där du även kan bli medlem!
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ina älskade klackar är långt 
ifrån alla gånger lika bekväma 

på hemfärden som när du läm-
nade dörren. Det är okej, fashio-

nistor och skofetischister, ni kan 
erkänna - för nu har era böner blivit hörda! Damn He-
els är de vikbara ballerinaskorna som kommer i ett litet 
fodral som vecklas ut till en trendig väska. Konceptet 
skapades av Hailey Coleman i Kanada 2009, och har 
precis spridits till Skandinavien, tack vare 27-åriga Eva 
Wennman.

- Jag är ju en riktig entreprenör, så när jag såg Hailey 
Coleman presentera sin produkt på kanadensiska pro-
grammet ”Dragons Den” sade jag bara: ”har hon gjort 
den här produkten för mig? Det är ju jag som alltid går 
hem barfota!”, säger Eva Wennman.

eva WennMan tog kontakt med Hailey Coleman 
och de två inledde ett samarbete. Konceptet är så en-

kelt och smart att man undrar varför det inte kommit till 
Sverige tidigare. Du tar helt enkelt fram ditt lilla Damn 
Heels-fodral, knyter upp bandet och tar fram balleri-
naskorna, vecklar ut fodralet till en trendig väska och 
slänger till sist i dina älskade klackar för att istället ta på 
dig de mjuka, gudomliga ballerinorna. Skorna kommer 
i svart, guld eller silver och finns att beställa i fyra olika 
storlekar. Paketet som de kommer i är 17 x 22 x 4 cm - 
perfekt att lägga i handväskan.

De vikbara ballerinorna har vi sett tidigare - men det 
har fortfarande funnits ett problem; var man ska lägga 
sina klackskor när det enda man har med sig är en väska 
som knappt rymmer ett paket tuggummin. Det händer 
inte särskilt ofta att kvinnor tar med sig stora väskor när 
det vankas tillställningar av olika slag.

Det bästa med Damn Heels är att det är inte bara en 
sko och det är inte bara en väska - det är båda två. De 
löser problemen som bara vi tjejer kan förstå. Det är ju 
aldrig kul att behöva lämna en fest för tidigt, eller behöva 

gå till hotellrummet under resan för att man inte står 
ut längre - då sätter man bara på sig sina Damn Heels 
och kör lite till, säger Wennman.

eva WennMan är en ”doer” och inte en ”thinker”. 
Hennes huvud går ständigt på högvarv, idéer - bril-
janta som mediokra - sprutar ur henne som vatten ur 
en högtryckstvätt. Det finns inget stopp på det, och så 
har hon alltid varit. Hon har den unika gåvan av att 
lösa vardagens alla små problem istället för att klaga 
över dem.

- Det bästa sättet att komma på en riktigt bra idé 
är att komma på många, säger hon. Jag tänker inte så 
mycket - jag bara kör på magkänsla. Jag är också den 
som faktiskt genomför saker och ting. Efter två dagar 
har min idé inte runnit ut i sanden - efter två dagar har 
jag startat ett företag! Jag tror att man måste våga för 
att lyckas, säger hon.

Uppsalatjejen har bara 27 år på nacken - ändå en 
lång erfarenhet som säljchef, kontorschef och egen-
företagare. Men framför allt har hon erfarenhet som 
klackdyrkare. För några år sedan gick det inte en dag 

utan att Eva bar skyhöga klackar. Vardag eller fest 
spelade ingen roll, hon vandrade ständigt 12 cm över 
marken, vilket fick sina konsekvenser. Förutom att 
hennes lakan alltid blev kolsvarta efter nattpromenader 
över smutsiga gator så fick hon en del problem, och 
brukar idag inte bära klackskor till vardags.

- Jag tror att kvinnor måste börja tänka mer på sina 
fötter. De ska ju vara med oss hela livet! En gång var 
det till och med nära att jag fick blodförgiftning, för att 
jag klivit barfota på krossat glas. Man ska aldrig sluta 
använda högklackat - men man ska inte låta dem för-
störa ens kväll! säger Eva Wennman.

Eva Wennman har stora visioner för sitt nystartade 
företag. Hennes mål är att varje kvinna ska äga ett par 
Damn Heels - och att namnet ska vara det första som 
poppar upp i folks huvuden när någon nämner vik-
bara ballerinor. Under Uppsala Modemässa ska hon 
satsa allt för att visa upp sina smarta, gulliga och liv-
räddande ”efterfestskor” för uppsalaborna. Hon vill att 
tider av skavsår, ömmande trampdynor och tragedier i 
form av avbrutna klackar ska vara över för Skandina-
viens alla kvinnor. 

”Det är inte bara 
en sko och det är 

inte bara en  väska - 
Det är båDa två. 
De löser problemen 
som bara vi tjejer 

kan FörStå.”

D

lyString, 
klackDyrkare -

Av Elin Eriksson

Har du någonsin vandrat hem barfota  
efter en utekväll med dina nya klackskor i  

handen? Svurit över ömmande och haltande  
fötter? Ofrivilligt tackat nej till efterfesten? Rent 

strategiskt sätt är chansen att du svarar nej 
på de frågorna lika stor som att Bill gates  

börjar försörja sig som gatumusikant.

räddningen är kommen!

”Det bäSta 
sättet att kom-
ma på en rik-
tigt bra iDé 
är att komma 
på många.”
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ntligen kommer Snowberry 
till Sverige – en unik, exo-
tisk och enastående produkt. 
Snowberry är en väl samman-
satt, ren serie som ger huden 

den optimala hudvården. Serien är helt fri från 
starka syror, alkoholer, raffinerade oljor eller kon-
serveringsmedel. Art Clinic lanserar nu Snowberry 
på den skandinaviska marknaden, och Lifestyle har 
intervjuat Karin Wihlney Siverbo, hudansvarig på 
Art Clinique. Här berättar hon om deras nya älsk-
ling med Nya Zeeländska rötter, och om vikten av 
att använda rätt hudvård.

Soraya Hendesi är kvinnan från Nya Zeeland 
som står bakom Snowberry Beauty. Hon är en 
kvinna som redan som liten hade en vision om 
att skapa en egen, unik och ren hudvårdserie. För 
ungefär ett decennium sedan blev den drömmen 
verklighet i och med hennes framtagning av Snow-
berry som hon gjorde tillsammans med Dr. Andy 
Lavrent. Sorayas dröm handlade om att hon skulle 
hitta alternativ till de kemikalier som ofta används 
inom hudvården. De kemikalier och tillsatser som 

är avsedda att ”ge en silkeslen känsla”, ”påskynda 
absorbtionen” eller helt enkelt fungera som utfyll-
nad i produkterna. För Snowberry skulle Soraya 
endast acceptera de ingredienser – oavsett kostnad 
– som hon kunde lite på och som hon visste var 
riktigt bra och säkra. Av den här anledningen, och 
till skillnad från många andra märken, innehåller 
Snowberry inga sulfater, inga petrokemikalier, inga 
flyktiga alkoholer, inga färgämnen, inga silikoner 
och inga DEA- eller MEA-ingredienser. 

Dr. anDy lavrent som tog fram Snowberry till-
sammans med visionären Soraya värdesätter även 
starkt den vetenskapliga förståelsen av material och 
deras effektivitet. Att skapa hudvårdsprodukter är 
lika mycket ”konst” som vetenskap, anser han. Det 
handlar om att kombinera nya material på ovän-
tade och unika sätt. Dr. Andy Lavrent har sagt att 
”utveckla kosmetika är på många sätt som att skapa 
en superb maträtt – det kräver verkligen passion 
och känsla. Det är en fusion där man tar de mest 
intressanta aktiva ingredienserna från hela världen 
för att skapa något mycket speciellt”. 

”männiSkor är  
som målade glasfönster. 
De glittrar och glimmar 

när solen är framme, 
men när mörkret kom-
mer kan deras Sanna 

Skönhet endast 
avslöjas om det finns 
ett ljUS iniFrån”.

snowbErry bEAuty’s filosofi

ä

Upptäck
Snowberry

en värlD av
natUrlig
Skönhet

Av Elin Eriksson

   Up-
Date
  Up-
Date

ge din byst ett lyft 
med  PXC Underwear
pXc unDerWear erbjuDer ett stort urval av vackra och funktionella un-
derkläder av mycket hög kvalitet. Men hur mirakulöst stödjande och snygg en 
BH än är spelar det ingen roll om du köper fel storlek. Därför erbjuder PXC 
sina kunder att lugnt och bekvämt få ”BH-skolning” av kunniga specialister. 

PXC Underwear har förstått vikten av noggrann underklädesshopping. De 
erbjuder dig att hålla en visning i ditt eget hem eller på din arbetsplats till-
sammans med dina vänner och kollegor, långt bort från affärernas stressiga 
provhytter. Där ni får hjälp av en återförsäljare från PXC Underwear att hitta 
den perfekta BH-storleken.

- Åtta av tio kvinnor köper fel storlek! Det största felet kvinnor gör är att 
de köper en BH som har för liten kupa och för stort omfång. Är BH:n för stor 
runtom ramlar bysten ner och bältet åker upp i ryggen. För att lyfta bysten 
spänner kvinnorna axelbanden vilket gör att bältet åker upp ännu mer och 
inte ger något stöd alls, säger Britt-Marie Eriksson, PXC Underwear. 

Med kupor från A till N och omfång från 65 till 130 har PXC Underwear 
ett av Sveriges största storlekssortiment. PXC tycker att det är viktigt att 
alla kvinnor, små- som storbystade, ska kunna bära vackra BH:ar. De gör 
produkter av absolut toppkvalitet, vad beträffar urval, material, design och 
hållbarhet. 

- På Uppsala Modemässa kommer vi att ha en visning av våra underkläder 
med modeller på ”catwalken”. I vår monter erbjuder vi en kort bh-skola, ut-
provning och möjlighet till shopping,  berättar Britt-Marie Eriksson. 

Qi-niken hälsocenter drivs av Birgitta von Barth och firar 10 år i år! 
Von Barths naturliga väg till hälsa och välbefinnande bygger på hennes 
breda kunskap om traditionell kinesisk medicin och basmedicin. 

Qi-niken arbetar för att med naturliga metoder och medel behandla 
och vägleda människor till en hälsosam livsstil. Det kan handla om allt 
från att gå ner i vikt, sluta röka eller bara lära sig att stressa mindre. 

- Hälsa handlar främst om att ha balans i livet, säger Birgitta von Bart.
Till Qi-niken söker sig alla som vill lära sig leva mer hälsosamt. Vare 

sig det handlar om att du ska gå ner 20 kilo i vikt, sluta röka eller bara för-
bättra din förmåga att hantera stress. Du kan välja att göra akupunkturbe-
handlingar, gå ett individuellt program, läsa en gruppkurs eller skräddarsy 
hälsoprojekt för ditt företag eller organisation. 

- Jag tror att folk börjar bli mer och mer medvetna om sin hälsa, men 

våra kostvanor är inte de bästa. Vare sig kosten vi äter eller den som er-
bjuds i butikerna, säger Birgitha von Bart. 

Det var under en tältsafari 1997, och framför allt bestigningen av Kili-
manjaro i Afrika som vändpunkten kom för Birgitha von Barth. Hennes 
”pilgrimsvandring” blev förutom en fysisk resa också en inre resa. Hon fick 
en stark önskan om att hjälpa människor till en bättre hälsa, och bestämde 
sig för att utbilda sig inom traditionell kinesisk medicin och basmedicin. Qi-
niken Hälsocenter firar 10 år i år och erbjuder ett brett utbud av terapier.

- Jag kommer under Uppsala Modemässa att visa upp min verksamhet 
och lansera ett viktminskningsprogram som heter Prenet. Jag har testat 
väldigt många olika program på marknaden och tycker att Prenet har ett 
hälsosamt tänk. Det handlar inte bara om att sälja på folk pulver, utan att 
ge dem ordentlig hjälp för att ändra sina vanor, säger Birgitha von Bart. 

Qi-niken HälsoCenter
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- Man upplever Snowberry på ett helt annat sätt 
än andra hudvårdsprodukter. Första reaktionen 
som jag fick precis när vi började med Snowberry 
Beauty var att kunderna upplevde att de inte var 
torra längre. Och då var det precis innan jul, mitt i 
vintern! säger Karin Wihlney Siverbo, hudansvarig 
på Art Clinic. 

karin Wihlney siverbo uppmärksammade 
Snowberry tillsammans med grundaren av Art 
Clinic, Ronny Pettersson, hösten 2009. De var 
ute efter att hitta en hudserie som kunde vara ett 
komplement till deras behandlingar, men som 
också hade ett ekologiskt tänk, ett miljötänkt med 
bra transportvillkor och som inte innehöll några 
tillsatser som påverkade huden negativt. Resul-
tatet fanns att hitta i Nya Zeelands regnskogar i 
och med det dermatologiskt testade och kliniskt 
bevisat allergivänliga Snowberry.  

Med Snowberrys produkter får din hud nytt liv 
och möjlighet att andas igen. Då Nya Zeelands kli-
mat påminner mycket om det nordiska är produk-
terna väl anpassade för de påfrestningar som vår 
hud utsätts för när årstiderna växlar.

- Snowberry är på väg att bli riktigt stora! De är 
ju unika på det sättet att produkterna arbetar med 
hudens normala tillstånd – genom att förbättra 
kollagenstrukturen, behålla den normala fukthal-
ten i huden och arbeta på ett sätt som ger huden 
en naturlig fett- och fuktbalans, förnyelse utan att 
påverka huden, säger Karin Wihlney Siverbo. 

- Idag finns de i Nya Zeeland, Tyskland, Eng-
land, Spanien, Sverige, Norge, Hongkong och 
USA, fortsätter hon. 

En annan sak som gör att man bara älskar 
Snowberry är de snygga förpackningarna. Det 
kan ju faktiskt vara schyst att ha det snyggt bak-
om badrumsskåpsdörren eller på de öppna hyl-
lorna. Det är den erkända och 
kritikerrosade konstnären 
Rob Ryan, som bland annat 
samarbetat med Paul Smith 
och Emily Peacock, som tagit 
fram designen för Snowberry. 
Rob Ryan är känd världen 
över för sin unika design 
och sina vackra budskap 
– och förpackningarna är  
riktigt söta!

art clinic är noga med att förespråka att 
kunderna använder rätt produkter för just deras 
hy. Karin Wihlney Siverbo har under sina många 
år som hudansvarig sett många kunder som an-
vänder produkter med ämnen som gör att huden 
inte kan bibehålla sin normala funktion. Det kan 
handla om för starka produkter, parfymerade pro-
dukter eller produkter som innehåller framställda 
fetter för att det är billiga råvaror. 

Art Clinic, som idag är en av Sveriges största 
kliniker inom plastikkirurgi som erbjuder speci-
alsjukvård inom flera specialiteter som plastik-, 
ögon-, och kärlkirurgi, allmän kirurgi, ultraljuds-
undersökningar, laserbehandlingar, injektions-
behandlingar och hudvård vet vikten av att bistå 
med en hudvård som ger resultat. De vill inte bara 
kunna bota hudproblem med hudslipningar, bort-
tagning av pigmenteringar eller laserbehandlingar 

av akne – de vill också kunna möta människor 
med en ung, fin hy att kunna ta ut det bästa av 
hudens naturliga egenskaper. Snowberrys rena 
produkter är perfekta för att hålla huden återfuk-

tad och smidig, och bygga 
upp ett bra skydd mot fria 
radikaler, UV-strålning och 
annan yttre miljö som på-
verkar hudens elasticitet. 

- Snowberry är ett bär 
som har en fantastisk egen-
skap att motarbeta de fria 
radikalerna. Varje produkt 
innehåller 120 ingredienser 
som arbetar tillsammans. 

Det är en serie som är helt fulländad i sina aktiva 
ämnen för att arbeta mot hudens normala förhål-
landen, inte torka ut den och bidra till förnyelsepro-
cessen av kollagen och bevara hudens elasticitet, 
säger Karin Wihlney Siverbo. 

nu har Denna Nya Zeeländska, fantastiska 
produkt tagit sig till Sverige – och det är intres-
sant att se en produkt med en så intressant (och 
uppfriskande ärlig) syn på ekologisk och naturlig 
skönhet. Medan deras produkter är fulla av an-
tioxidanter och naturliga ingredienser, är deras 
största fokus inte att ha en helt ekologisk certi-
fiering. Tyngdpunkten ligger i att skapa produkter 
som fungerar, snarare än att skapa produkter som 
kan vifta med den naturliga eller organiska flaggan. 
Samtidigt som de inte använder sig av några farliga 
eller onödiga tillsatser. Det är en ren och skär lyx-
produkt som gör underverk för hyn. 

”Snowberry 
är ett bär som 

har en fantastisk 
egenSkap att 

motarbeta de 
fria radikalerna.”

”SnowberryS rena proDUkter är perfekta 
för att hålla huden återFUktaD och SmiDig, 
och bygga upp ett bra SkyDD mot fria radikaler.” 

“Med xtravaganza har jag gjort 
en livstilssförändring, fått bättre 
självkänsla och mår underbart!”

Vill du gå ner i vikt?

Ring nu! 
018-13 20 10

Gränby Bilgata 2, Uppsala  
läs mer på:

xtravaganza.se

Boka din plats före 30/9 
så bjuder vi på ett

kickstart-paket 
för ett snabbt resultat. 
Värde 403 kr (Gäller t o m 30 sept)

  

 
 

 

GARANTI

NÖ
JD KUND 

Nöjd-Kund-Garanti!
Med vår garanti kan du vara trygg i 
ditt val av viktminskningsprogram.

Begränsat antal platser.

-20kg

Marie gick ner:

Gör som Marie, ta steget till ett lättare liv 
med xtravaganza! I september startar vi 2 
viktminskningsprogram för 30 deltagare som 
vill gå ner i vikt. 

Vi söker nya medarbetare i Sverige och Finland
Anmäl ditt intresse på vår hemsida www.pxc.se

Nordens största 

underklädesföretag 
inom hemförsäjning

  Up-
Date
de vill ge 
kvinnor oPtimal 
livskvalitet 
För tretton år seDan grundade eldsjälen Alexandra Charles det vi 
idag känner till som Sveriges största kvinnoförening – 1,6 miljonerklub-
ben. Syftet var att sprida information om alla kvinnorelaterade hälsofrå-
gor samt inspirera kvinnor till att uppnå optimal livskvalitet. Namnet 
syftar på de 1,6 miljoner kvinnor i Sverige över 45 år. 

Idag har de ca 34 000 medlemmar, ger ut en tidning, böcker och kalen-
drar samt anordnar en mängd spännande seminarier och utflykter. I höst 
släpps även deras sjunde bok – ”Kärlek, lust och begär”.

- Det enda jag visste från början var att jag är emot orättvisor i alla dess 
former. Jag funderade aldrig på om det skulle lyckas – jag tänkte bara ”det 
här måste ändras! säger Alexandra Charles. 

1,6 miljonerklubben är en ideell förening där alla kan vara med. De ar-
betar aktivt för att införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning 
och läkarutbildning, verka för bättre vård och ett holistiskt seende när det 
gäller kvinnohälsa. Detta genom att samtala med politiker och påverka 
allt inom hälsa där genusperspektivet saknas.

2,6 miljonerklubben, för kvinnor mellan 25-45 år är den yngre syster-
klubben till 1,6 miljonerklubben och den växer fram med stormsteg i ar-
betet för att förbättra förutsättningarna för kvinnors hälsa. Nu har intres-
set för att skapa klubbar enligt 
1,6 miljonerklubbens modell 
vuxit fram i flera andra länder 
som Norge och Tyskland.

- Jag skulle önska att det i 
framtiden finns en förening 
som arbetar för optimal livs-
kvalitet för kvinnor i alla län-
der, med en gemensam platt-
form i Bryssel, säger Alexandra 
Charles. 

Vi är stolta att kunna säga 
att 1,6 miljonerklubben kom-
mer till Uppsala modemässa. 
Alexandra Charles kommer 
själv att föreläsa om kvinnors 
livskvalitet, hur inre och yttre 
hälsa hör ihop, mat, motion, 
kultur och gemenskap. 
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