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Minx-mingla!
Du har sett dem på kändisar i Hollywood, som Lady Gaga,
Beyoncé, Fergie och Rihanna. Nu kan du också fixa de nya
festnaglarna. Minx har kommit till Sverige för att glamma!
AV H A N N A H B E R G R OT H

F OTO : A N N I K A M A L M S T E N

O.JOYIBSCMJWJUFOLjOEJTGBWPSJU¬FUUOZUU¯OBHFMMBDL¯
TPNjSIFMUjDLBOEFPDIVUBOQJHNFOUPDITPNHFSNBYJ
NBMHMBNFGGFLU.JOYOBHMBSOBºYBTUJMMNFEFUUGPMJFMJL
OBOEF¯QBQQFS¯NFEMJNQlCBLTJEBOTPNGjTUTQlEJO
OBHFMFMMFSQlCZHHOBETOBHFM
'SJEB4FMLJSL jHBSFPDIOBHFMTQFDJBMJTUQl¯/BHMBSQl
'SJEBT¯J4UPDLIPMN TPNHzS.JOY)POIBSKPCCBUJ
CSBOTDIFOJlSPDIWJMMWBSBGzSTUNFEEFUTFOBTUF
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TESTAR

– Ett lätt sätt att bli fin!
amelias modeassistent Hannah
Bergroth testade Minx.
– Det var svårt att välja vilken
färg och vilket mönster jag ville
ha, eftersom alla var så fina! Till
slut valde jag något som jag inte
skulle tröttna på. Naglarna kändes en aning ömma efter själva
behandlingen, men redan följande dag var de som vanligt. På
fingrarna höll det rätt bra, men
jag valde ändå att ta bort det efter en vecka. Det var irriterande
att se när foliet flagade upp i
hörnen. På tårna hade jag det i
ungefär sju veckor. Det kändes
lite obehagligt när jag skulle dra
bort foliet, men efter ett dygn
blev det bättre.

Foliebitarna passas till
Hannahs naglarna.

Jag tycker att Minx är ett perfekt sätt att få sina naglar
snygga på ett lätt sätt. Det var
skönt att inte behöva lacka dem
på ett tag och jag fick mycket
komplimanger.

Hur går en Minxbehandling till?

¬'zSTUHzSWJFONJOJNBOJLZSEjSWJUBSCPSUHBNNBM
IVEPDIOBHFMCBOEGSlOOBHFMQMBUUBO TlBUUNJOYFOGjT
UFSPSEFOUMJHU4FEBOºMBSPDILMJQQFSWJLVOEFOTOBHFM
FOMJHUzOTLFNlM'zSBUU.JOYGPMJFOTLBMMGjTUBTQSJUBT
OBHFMO4FEBOWjSNFSWJMJNNFUQlCBLTJEBOBWGPMJFUVO
EFSFOTQFDJFMMMBNQBPDI¯UBQFUTFSBS¯OBHFMO&WFOUVFMMB
MVGUCVCCMPSQSFTTBTVUJOOBOGPMJFULMJQQTJOBHFMOTGPSN
&GUFSTPN.JOYjSFUUGPMJFjSEFUMJUFNFSzNUlMJHUjO
MBDL+PCCBSEVNFEIjOEFSOBJUVGGBNJMKzFSºOOTEFU
SJTLBUUGPMJFOCMJSTMJUFO"OWjOEIBOETLBSOjSEVTUjEBS
FMMFSEJTLBS%lTMJUFSEVEFNJOUFJPOzEBO

Limmet på
foliet värms
för att fästas
på nageln.

Hur länge håller Minx?

¬%FUjSWjMEJHUJOEJWJEVFMMU NFOQlIjOEFSOBCSV
LBSEFWBSBFOUJMMUWlWFDLPS CFSPFOEFQlJWJMLFONJMKz
IjOEFSOBWJTUBTJ1lUlSOBLBOEFUIlMMBJVQQUJMMUWl
NlOBEFS.FOLPNJIlHBUU.JOYJOUFSBNMBSBW VUBOEV
CFTUjNNFSOjSEFUTLBUBTCPSU

Lyxigaste,
läckraste
naglarna till
jul- och nyårsfesterna!

A

Hur tar jag bort det?

¬-jHHºOHSBSOBUlSOBJMKVNNFUWBUUFO%lMzTFTMJN
NFUVQQPDIEVLBOTLSBQBVQQFOMJUFO»JLPDITF
EBOESBCPSUGPMJFU0NEFUMjNOBTLWBSMJUF
MJNjSEFUCBSBBUUQPMFSBCPSUEFUNFE
FOCVGGFSFMMFSQPMFSBSF
.JOYTLBEBSJOUFOBHFMOPDI
ºOOTJIVOESBUBMTPMJLBNzOT
UFSPDIGjSHFS
¬7JIBSWBMUBUUUBJO
EFUWJUSPSGVOLBSGzSWlSB
LVOEFS%KVSNzOTUSBEF 
HSBºTLUNzOTUSBEF FOGjS
HBEF NFUBMMJDNFENFSB 
TjHFS'SJEBO
PRIS: Priset för manikyr/
pedikyr + 300 kronor,
kostar det hos Frida.
MER INFO: Minx kan
göras på salonger runt
om i landet. Hitta en
salong nära dig: webshop.nailshop.se
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amelia Hår & skönhet

”Skönt att slippa
lacka – och jag
fick mycket
komplimanger!”

Folie fästs
även på
tånaglarna.

Randiga händer
och silvriga tår
– vilken partypingla!

amelia Hår & skönhet
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