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Yaiya bjöd årets bachelor på en sång
Yaiya Siekas från Sundbyberg längtar efter kärleken.
Nu hoppas hon vinna
hockeyhunken Simon
Hermanssons hjärta i dokusåpan The Bachelor.
l Det är dags för en ny
säsongav The Bachelor.
Årets ungkarl är 29 år och
heter Simon Hermansson,
även kallad hockeyhunken
från Örnsköldsvik.

Sundbybergsbon och
artistenYaiya Siekas, 29, är
en av de 22 kvinnorna som
tävlar om hans uppmärksamhet.
– Jag tycker att det är kul
och spännande. Jag vill säga
ja till saker i livet och det här
känns som ett äventyr, både
att vara med i programmet
och att välkomna kärleken
i mitt liv, säger hon.
Yaiya Siekas är ursprungligen från Boden. Hon älskar

musik – så pass mycket att
hon valde att presentera sig
för Simon genom att sjunga
en sång.
– Det är det ärligaste och
finaste sättet jag kan uttrycka mig på. Jag är väldigt
glad att jag fick ge honom
min sång, säger hon.
Yaiya Siekas f örsta känsla
av Simon var att han var en
familjemänniska, vilket passar henne bra eftersom hon

trådlyft av ansikte och hals!
Vi har längst erfarenhet i Stockholm av denna effektiva
behandling för ett ansiktslyft utan narkos eller konvalescens.
Behandlingen tar ca. 60 minuter
och innebär att nedbrytbara
trådar förs in under huden efter
lokalbedövning. En del trådar har
små hullingar och ger ett mekaniskt lyft. Andra trådar stimulerar
kollagenbildning.

Före beh

2 mån efter beh

VL
Vasa Läkarmottagning

Du ser direkt en förbättring och
det slutliga resultatet kommer
efter ca. två månader. Då märker
du att huden blivit fastare och
har en bättre lyster.

Läs mer och boka tid
på vår hemsida
eller ring 08-411 21 06

själv längtar efter familj.
Hur det går för Yaiya och
Simon får tittaren se i höst.
Första avsnittet av The
Bachelor hade premiär i går
på Sjuan.
▸▸Hur kommer det att kännas
att se sig själv på tv?

– Det är väldigt speciellt,
men jag känner mig ganska
trygg. Jag accepterar alla
delarav mig själv.
Elin Angvarson

Yaiya Siekas är artist och konstnär. Nu hoppas hon på
chans till romans i The Bachelor. Foto: Daniel Ohlsson/TV4

HÖRAPPARAT
Hörapparat från 0 kr – Hörseltest 0 kr
Boka direkt utan remiss
Öppet Hus – alla vardagar kl. 13–16
Service – Reparation – Batterier – Tillbehör

Lena Bäck

RING 08-38 07 00
Verksamhetschef
hörselexperten.se
Vällingby
Sundbyberg Bällsta – Bro
Ångermannag. 78
Landsvägen 73
T-bana Busstorg
Tvärbana Pendeltåg T-bana

EN AV TRE FÅR CANCER
MEN ALLA DRABBAS
Ge en gåva på cancerfonden.se

Vasa Läkarmottagning
Sveavägen 76, 2 tr. T-bana Rådmansgatan
www.vasalakarmottagning.se

När gjorde du senast hörseltest och
kontrollerade öronen för öronvax?
Tycker du eller din omgivning att din hörsel har blivit sämre?
Välkommen till en kostnadsfri hörselundersökning
och rådgivning hos oss på Suavis Hörselklinik!
Hörselnedsättning kommer smygande med åldern. Många
gånger märker omgivningen och klagar på att du hör sämre.

Genom att ringa oss på 010-2071177 eller maila till
kontakt@suavis.se kan du boka en tid för kostnadsfri
hörselundersökning.
Du får träffa en legitimerad audionom för att göra hörselundersökning och få rådgivning om din hörsel. Din audionom tittar
även i öronen och vid vaxpropp får du hänvisning till primärvården för att få hjälp med vaxborttagning. Besöket beräknas
ta 30 minuter. Ta gärna med en anhörig som också behöver
kontrollera hörseln.

Vi finns på följande adresser:

Solna: Svetsarvägen 15, 2 tr (Regus)
Älvsjö: Prästgårdsgränd 4, 1 tr (Älvsjötandvård)
Järfälla: Barkarbyvägen 18 B (från 1:a oktober)

Inom ramar för Region Stockholm får du hjälp med
följande hos oss:

1 Hörselundersökning och behovsbedömning av hörapparater
och hörselrehabilitering.
2 Vid behov av hörapparat, så kan du antingen välja en
hörapparat ur Region Stockholms sortiment eller ur vårt
eget sortiment, där vi plockat ut vad vi tycker är det bästa
valet oberoende av leverantör. Systemet kallas ”Fritt Val.”
3 Byte eller justering av befintliga hörapparater
4 Hjälp med service och reparation av hörapparater

Suavis Hörselklinik är auktoriserad av Region
Stockholm och följer deras regelverk.

