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För första gången gick The Skincare Professionals Awards (SPA)
av stapeln. SPA är ett tillfälle för utställande företag som
vänder sig till professionella yrkesutövare att tävla med sina
produkter om att nomineras och chansen att vinna
auktoriserade hudterapeuters finaste utmärkelse. Syftet med
tävlingen är att lyfta fram de professionella hudterapeuternas
främsta arbetsredskap – de professionella produkterna.
Tävlingen var öppen för svenska företag som ställer ut på Hud &
Kosmetik och som har produkter avsedda för hudterapeuter att arbeta
med i behandlingar, dvs kabinprodukter.
De olika kategorierna de tävlade i var:
Årets professionella produkt
Årets mjukgörare
Årets specialvård
Årets kroppsvård
Årets innovation
Juryn bestod av sju tycken yrkesverksamma auktoriserade
hudterapeuter med gedigen yrkeserfarenhet som nominerats av
branschkollegor.
Produkterna har testats under en period om 6 veckor och därefter
bedömts enligt följande kriterier: känsla, förpackning, effekt, innehåll
samt information & marknadsföring.
Känsla: innebär att man tittar på konsistens, doft, applikation och
känslan på
huden.
Förpackning: innebär att man tittar på produkten och produktens
emballage (om det kan tillämpas) design, funktion samt
användarvänlighet.
Effekt: innebär att man tittar på om produkten håller vad den utlovar,
samt ger förväntade effekt och
resultat.
Innehåll: innebär att man tittar på produkternas ingredienser överlag,
aktiva ingredienser. Innovation och sammansättning tas också med i
bedömningen.
Information & marknadsföring: Innebär att man tittar på hur
lättförståelig användarbeskrivningen på förpackningen är och
hur bra marknadsföringen av produkten är. Här bedöms också företagets
motivering för enskild produkt.

Varje kriterium har betygsatts mellan 1–5, där 5 är maxpoäng, per
produkt efter hur bra den uppfyllt följande kriterier. Totalt kan varje
produkt därför få 25 poäng. De tre tävlande bidragen med högst
totalpoäng i respektive kategori blir så kallade nominerade bidrag, där
högst totalpoäng resulterar i vinst.

De nominerade är i kategorin Årets professionella produkt var:
Esse Hyaluronic Ampoule
Masq+ Intensive
Circadia Amandola Milk Cleanser
De nominerade är i kategorin Årets mjukgörare var:
Youth Intensive Créme (iS CLINICAL)
Circadia Nighttime Repair plus
M Picaut Skin Perfect Moisturiser
De nominerade är i kategorin Årets specialvård var:
Esse Probiotic Serum
NeckPerfect Complex (iS CLINICAL)
Peptide4 Plumping Pillow Facial (ELEMIS)
De nominerade i kategorin Årets kroppsvård var:
M Picaut Amazing Effortless Body Peel Mask
M Picaut Goodness Glow All Over Dry Oil
Maria Åkerberg Saltscrub White Chocolate
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De nominerade i kategorin Årets innovation var:
Peptide4 Plumping Pillow Facial (ELEMIS)
Youth Lip Elixir (iS CLINICAL)
Dermalogica Rapid Reveal Peel

Vinnare i kategorin Årets professionella produkt med Jurymotivering:
”Uppgradera din ansiktsbehandling
med denna ampull som ger din hud en
fillereffekt utan nålar” - Esse
Hyaluronic Ampoule
Varumärke: Esse Probiotic Skincare
Produktinformation: Denna Unika
Fuktboost innehåller en kombination
av goda bakterier (probiotika) och en
extremt hög nivå av hög- och
lågmolekylär hyaluronsyra. Probiotikan
har en bevisad effekt i att öka
hudcellernas egenproduktion av både
Hyaluronsyra och Mjölksyra. Detta
ökar b.la. lystern och fukthalten i
huden. En ampull per behandling gör
denna produkt oerhört effektiv och
dessutom lätt att applicera.
1 ampull á 1 ml läggs till i din ESSE
ansiktsbehandling för 150-200 kr extra.
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Vinnare i kategorin Årets mjukgörare med Jurymotivering:
”Som att smörja in huden i
silke. Känns fantastisk och
gör din hud supermjuk” Youth Intensive Créme
Varumärke: iS CLINICAL
Produktinformation: En
av de senaste
innovationerna
från iS CLINICAL, lovar
ungdomsintensiv kräm att
ta itu med och korrigera
de vanligaste tecknen på
åldrande dygnet runt.
YOUTH INTENSIVE CRÉME
är en utomordentligt rik
och lyxig
åldersbekämpande formel som hjälper till att minska utseendet på fina
linjer och rynkor, eftersom det ger kraftfull hydrering. Denna
transformativa creme kombinerar vetenskapligt de renaste och mest
effektiva botaniskt härledda fuktgivarna, antioxidanterna, återstoderna
syror och tillväxtfaktorn. Kliniskt beprövad, YOUTH INTENSIVE CRÉME
släpper huden, vilket avslöjar en fastare och mer strålande ungdomlig
hud. Pris 2235 kr, 50 ml. / 4295 kr, 100 ml.
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Vinnare i kategorin Årets specialvård med Jurymotivering:
”Denna levande produkt
ger med hjälp av
miljarder små ”vänner”
en fantastisk fast och
fyllig hud” - Esse
Probiotic Serum
Varumärke: Esse
Probiotic Skincare
Produktinformation:
Detta serum innehåller
mer än en miljard
levande probiotiska
mikrober i varje
milliliter. Vi har
identifierat ett stort
urval av probiotiska
mikroorganismer som är
väsentliga för hudens välbefinnande och integrerat dessa i denna
banbrytande formula. De probiotiska mikroberna aktiveras när de
kommer i kontakt med fukten på huden. När de blivit aktiverade tillför

de huden egenskaper som korrigerar obalanser och stärker
barriärfunktionen för en fastare, fylligare och mer elastisk hy. Detta
serum passar alla hudtyper och tack vare dess avancerade förmåga att
åstadkomma biologisk jämvikt, är det exceptionellt lämpat för hy som
visar tecken på stress. Pris 1399 kr, 30 ml.
Vinnare i kategorin Årets kroppsvård med Jurymotivering:
”En peeling som huden
aldrig vill vara utan” – M
Picaut Amazing Effortless
Body Peel Mask
Varumärke: M Picaut
Swedish Skincare
Produktinformation:
Amazing Effortless Body
Peel Mask
- en dryg kroppsrengöring
på tub som förvandlar
krackelerat krokodilskinn
till sammetslen och
återfuktad hud - utan
synbar ansträngning.
Innehåller vindruvskärnor
och naturlig salicylsyra från
pilträdsbark som ger en
dubbel peeling-effekt, aloe
vera som lindrar, svalkar
och lugnar, citronmyrten
som har en stark antibakteriell effekt och M Picauts signaturingrediens
havtornsbär som ger huden en vitaminboost av C-vitamin och
antioxidanter. Kroppspeelingen går på djupet och renar porerna, den
hjälper allt från skrovliga armbågar till torra ben. Populär är även som
”babyfoot behandling” eller keratosis pilaris. Huden blir perfekt, len och
fin. Ekolyx tillverkat i Dalarna. Pris 449 kr, 200 ml.
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Vinnare i kategorin Årets innovation med Jurymotivering:
”Lyxig kräm som plumpar
din hud, ger en silkesmjuk
hud och doftar underbart”
- Peptide4 Plumping
Pillow Facial Varumärke:
ELEMIS
Produktinformation: En
återfuktande nattmask
som skapar en bionimetisk
slöja vilket bidrar till att
förhindra fuktförlust under
natten. Ger en strålande
hud fylld med fukt.
Peptide4 verkar
synkroniserat med hudens
naturliga processer för en
pigg näringsfylld hud. ELEMIS exklusiva Star Arvensis TM Olja och
vildskördad Jasmin arbetar under natten för att återfukta uttorkad hud.
Rödalger formar en kylande slöja på hudens yta och levererar intensiv
återfuktning, för en jämnare hud när du vaknar på morgonen. Appliceras
ovanpå valfri nattcreme en till två gånger per vecka, låt verka under
natten. Pris 845 kr, 50 ml.

Vinnarna med SHR:s ordförande Annica Joensuu och konferencier Heléne Westberg.
Foto: Mati Kalve
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Du har fått detta mail för att du står med i vårt pressregister. Vill du inte ha mail från
oss i fortsättningen v.g. svara med tomt vändande mail till avsändaren så tar vi
omedelbart bort dig från vårt register.
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