
Stureplanskliniken bjöd in till modevisning med Lars Wallin 
hos Autoropa Grev Turegatan
Ett vinnande koncept, Skönhet, Mode & Bilar!
Återigen bjöd vi in vår allra mesta couture designer Lars Wallin för en modevisning i exklusiv miljö, Autoropa på 
Grev Turegatan i Stockholm.

Inbjudna gäster från Stureplanskliniken, Connoisseurs Red Carpet Club, Söderberg & Partner och Lars Wallin 
fick under två timmar njuta av god dryck från Bodvár of Sweden, praliner från Chokladfabriken, vackra 
blomsteruppsättningar från Regeringsgatans Blommor, konsultation och information av personal Stureplansklinikens 
erfarna och proffesionella  och en fantastisk modevisning signerad Lars Wallin. 

Vid kvällens slut fick alla inbjudna gäster med sig en välfylld goodiebag med exklusiva skönhetsprodukter och 
generösa erbjudande.

I vackra nyanser av vitt, grått och svart bjöd Lars Wallin på en fantastisk modevisning där både långa, korta, glittriga 
och spetsprydda kreationer skapade habegär. Perfektion!

Lars Wallin är Sveriges mest kända skapare av couture och han har gjort kreationer för kungligheter och artister såsom 
Kronprinsessan Victoria, Carola i Eurovision Song Contest och Miss World.

Make up Store sminkade modellerna för kvällen och skor från Luciano Padovan bar fram modellerna längs med 
catwalken.

Pyra Haglund, leg läk, med dr. Grundare av Stureplanskliniken höll ett uppskattat tal om naturlig skönhet och vad 
Stureplanskliniken och man själv kan göra för att bli sitt allra vackraste jag.

Stureplanskliniken är ledande i Skandinavien inom minimalt invasiva medicinska estetiska behandlingar, och har 
kliniker i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. 
Vi erbjuder vetenskapligt dokumenterade behandlingar som laser, och kemisk peeling. 
Fillersbehandlingar. Muskelavslappande behandling med Botulinum toxin mot rynkor, tandgnissling och blockerande 
behandling av svettning, hyperhidros. 

“Kvällen blev en succé! Skönhet, Mode och Bilar under samma tak är ett vinnande koncept och intresset var stort. 
Vi vill tacka alla som medverkat. Utan er hade kvällen aldrig blivit så lyckad, tack! “ säger Pyra Haglund, vd för 
Stureplanskliniken.

För mer information se www.stureplanskliniken.se eller kontakta:
Pyra Haglund 
VD Stureplanskliniken AB
08 - 10 31 40
stockholm@stureplanskliniken.se


