
                                    

 

PRESSRELEASE 
 

 

Ny ägare till företaget Kerstin Florian International   

 

KFI Spa Management AB förvärvar det välkända 
spa- och hudvårdsmärket KERSTIN FLORIAN INTERNATIONAL 

 

Stockholm, 10 september 2021 - KFI Spa Management AB, förvärvar det internationella bolaget 
Kerstin Florian International, Lake Forest, CA 92630, USA. Förvärvet förstärker positionen som 
ledande inom spa med affärsutveckling och produktutveckling av hudvårdslinjer, köpet möjliggör 
expansion på ytterligare marknader.  

– Jag känner mig mycket glad över att KFI Spa Management AB och VD Helena Carlsson tar över 
företaget, sedan 1989 har vi haft ett nära samarbete med att utveckla spakoncept. Det är en trygghet 
att få lämna över till henne och veta att de för mitt livsverk vidare. säger Kerstin Florian, den 
svenskfödda grundaren och flerfaldigt prisbelönt för det innovativa hudvårdskonceptet Kerstin 
Florian, som meddelar att hon nu säljer företaget.  

– Det är en stor ära att jag får möjligheten att utveckla företaget med produkter och behandlingar. 
Hela branschen har en fantastisk utvecklingspotential, där varumärket Kerstin Florian är bland de 
ledande säger VD Helena Carlsson, etablerad aktör i spabranschen med lång erfarenhet och gedigen 
kunskap i vad som krävs för att driva spa och få det lönsamt med återkommande och nöjda gäster.   
 
Om Kerstin Florian International 
Kerstin Florian International, grundat 1978 i USA, är ett av de mest välrenommerade 
hudvårdsmärkena i spaindustrin som bygger på gedigen expertis i naturliga ingredienser och 
naturens välgörande resurser som mineralvatten, lera, alger, botaniska extrakt och essentiella oljor 
samt är inspirerad av den anrika spatraditionen. Kerstin Florian finns idag på många av de mest 
exklusiva hotell och spa världen över som valt att arbeta med produkterna och behandlingarna.  
 
Om KFI Spa Management AB 
Bolaget KFI Spa Management AB bildades 2006 för att vidareutveckla spakonceptet Kerstin Florian på 
nya och befintliga anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Österrike, Spanien och 
Ryssland. Samarbetet med Kerstin Florian startade redan 1989 på Sturebadet i Stockholm. 
Verksamheten har sedan dess haft ett starkt fokus på kunskapsutveckling och erbjuder spaterapeut-



utbildning, affärsskola för spaverksamhet och är en mötesplats för återförsäljare och företag i 
spabranschen.  
Företaget har tydliga mål inom hållbarhet, är ISO-certifierat inom miljö och kvalité sedan 2010. 
Huvudkontoret i Stockholm har utbildningscenter och inspelningsstudio för digitala utbildningar och 
möten. Företaget har 15 anställda, samtliga med gedigen spakompetens och expertis. För mer 
information www.kerstinflorian.se  
 
 
 
Kontaktinformation 
 
Maria Grunditz, marknadschef 
Maria.grunditz@kerstinflorian.se      Dir: +46 8 534 88 503   Mob: +46 76 109 29 21 
 
 
Helena Carlsson, vd och ägare 
Helena.carlsson@kerstinflorian.se     
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