skönhet

Ä

r det Chanel?” I dag behöver inte frågan gälla
din kviltade väska – utan färgen på ditt nagellack. Det började redan med Rouge noir – Chanels
körsbärsröda lack från 1994. Många var det som blev
som hypnotiserade av Uma Thurmans svarta bob och
mörka Rouge noir-manikyr i Pulp fiction och sprang mot
skönhetsdiskarna. Och så föddes den första stora nagellackshypen.
– Det gick inte att hitta en dramatiskt röd färg 1994. Jag
var ung då, men reagerade ändå på hur Chanel gjorde
en okonventionell, mörkröd färg till en klassiker, säger
Chanels kreativa chefsmakeupartist Peter Philips.
Philips har, sedan sitt inträde hos Chanel 2008, skapat egna klassiker. Mintiga Jade, citrusfriska Orange fizz,
lilaskimrande Paradoxal, och den leriga Particulière. De ofta
svårbeskrivna färgerna har på många sätt gjort det okonventionella konventionellt. Nu ser du asfaltsvart manikyr
bäras av kostymdressade jurister, likväl som emokids.
Nagelhypen har öppnat dörrar för alla aktörer som
lanserar makeup, oavsett om färgen i flaskan kostar 275
eller 39 kronor. För även om närmare trehundra kronor
är svidande mycket för ett lack kan modenördarna köpa
sig en liten bit av YSL, Dior eller Chanel. Eller skaffa liknande eller ganska exakta färger från Isadora, Depend eller
Mavala för att variera efter humör och färg på tightsen.
Och salongsmanikyren behöver inte längre vara syno
nym med Playboy mansion-blondiner.
– Även om den vanligaste behandlingen hos mig fortfarande är att bygga naglarna gör jag mycket mer former

Mörkt och blått – Armanis
modeller ligger rätt i tiden.

Nymålat!

Nailpolish glossy, Nr 001,
130 kr, Make up store.

Naglar och nya färger har blivit trend, mode
och konst. Inspireras av alla nya färger
och tekniker – hemma och på salong.

Foto: imaxtree köpställen på elle.se/kopstallen

av carin hellman foto: stefan segolson
och korta franska manikyrer som känns naturliga och
sofistikerade, säger Frida Selkirk, nagelteknolog hos Naglar på Fridas.
Frida var förra året först med att ta in en annan nagel
hype, amerikanska Minx. Det är en teknik som bäst kan
liknas vid klisterstickers som härdas fast med värmelampa på nageln efter en manikyr. Det har setts på många
bloggare, i modejobb, i Jimmy Choos annonskampanj
för H&M och på flera av modehusens visningar. Bland
annat gjordes ett helt eget Minxmönster till Alexander
McQueens vårkollektion 2011.
– Vi försöker alltid att uppdatera lackningarna i färg
och form efter hur trenden går i kläder, skor och accessoarer, säger Frida.
– Och nu är äntligen nageltjejerna insläppta i modevärlden, precis som makeupartisterna och hårstylisterna. 

Naturbarn
Bar hud, beige och lera – den
naturnära paletten med jordiga
toner gör sig fin mot solbrun hy.

Colour, Nr 578,
343 kr/del i set om två,
CND creative.

Ljust och fräscht hos Chloé.

Scratch nails
colors, Nr 313,
110 kr,
Scratch nails.

w w w. e l l e . s e

197

skönhet
Guldglittrande
manikyr
hos Fulton.

Gräsgrönt hos
Laura
Biagiotti.

discofeber!
Häng på säsongens discotrend med
glittrande spegelbollar till manikyr!
Den mer modesta väljer minsta möjliga
glitterkorn, den partysugna dekorerar med
mycket och iögonfallande skimmer.

Rosa fingerfärdighet hos Giambattista Valli.

Nail lacquer i tonen
Last friday night,
150 kr, Opi.

Le vernis,
Nr 359, 165 kr,
Lancôme.

Wonder nail, Nr 706 och Nr 653, 69 kr,
båda från Isadora.

frukt & grönt
Matt citrus, pigg plommon och popart à la
60-tal mixas med illgrönt gräs och mörk murgröna. Det kittlande färgspektret hämtar sin
inspiration i naturen och poppiga
Andy Warhol-målningar.

Le vernis,
Nr 359, 165 kr,
Lancôme.

Nail lacquer
with hardness,
Nr 949, 98 kr, China glaze.

House of
Holland
med flirtigt
glitterlack.

Nail lacquer i tonen
Teenage dream,
150 kr, Opi.

Scratch nail colors,
Nr 514,
110 kr, Scratch nails.

k a l ej doskop

Alla naglar av Frida Selkirk.

Inspireras av några av säsongens trendlackningar

198

w w w. e l l e . s e

Matt effekt. Här lackar
du eller manikyristen
halva nageln i matt
överlack och halva
i glansig version.

Tvärrandigt.
Kombinera
olika toner
på längden
eller tvären.

Double
french.
Topp och
måne
målad i
olika toner.

Crazy french.
fransk
färg- kombo,
efter duolacktrenden
från YSL.

Burlesque.
Dita von
Teeselackning
med vinröd
guldmåne.

Popart/sidebyside. En riktigt färgkavalkad.
Halverad nagel i två kontrastfärger, diagonal eller lodrät.
Kan färgvarieras i det oändliga
efter smak och kombineras efter dagens outfit.
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Cracked
effekt i tonen Blå,
39 kr, Depend.

Minxmönster i oändlighet.

Slängkyss i rött
från Moschino.

Art liner i tonen
Guld, 39 kr, Depend.

Duolack
Krackelerad effekt och
duolackningar i fransk
anda – du kan göra det
hemma eller på salong.

McQueens Minx.

Nail lacquer pure color
i tonen Hot coral,
225 kr, Estée Lauder.

Dior vernis, Nr 638,
240 kr, Dior.

Forever strong pro,
Nr 460, 79 kr,
Maybelline.

Diorlackning
med sommarfärgen Nr 638.

stopp!
Klassiskt röd eller iögonfallande korall – det är svårt att
gå fel med signalerande naglar. Dessutom harmoniserar
röda toner bara bättre och bättre desto mer färg och
sol du får. Var bara noga med att grunda stopptoner
med underlack, röda toner kan lätt missfärga nageln.

Gelishnaglar i tonen
Midnight caller.

SALONGSTRENDER
Semi-permanenta lacker. En mix av gelé och
färgat lack som härdas med LED- eller UV-lampa.
Orly, Opi och Gelish har alla tre liknande
metoder. Gelish är den enda som använder LED,
vilket ger en kortare härdningstid, 30 sekunder
i stället för 3 minuter.
Fördel: Sitter och flagar inte på 2–4 veckor. Ger
bara en liten ”utväxt” i nederkant vartefter
nageln växer. ELLEs absoluta favorit är Gelish.
Nackdel: Vissa av metoderna kräver att
man ruggar upp nagelytan och känns som en
påbyggnad på nageln.
Minx. Stickers som värms upp och sedan
appliceras på nageln. Finns i oändligt många
mönster och färger, håller cirka en vecka.
Fördel: Ger fantastiska möjligheter att hitta en
ovanlig färg eller fina mönster. Lätt att ta bort när
man vill bli kvitt mönstret.
Nackdel: Lossnar lite i ytterkanterna efter ett par
dagar. Kan dock härdas fast igen genom att
man håller fingrarna under en varm lampa.

Franskt silver
hos Zac Posen.

4

topp & bas

Dior Rock coat top
coat, 240 kr, Dior.

Ridge filler, 155 kr,
Lippmann collection.

h ypa de som m a rl ack
Dry fast top coat,
129 kr, Seche vite.

Manicure couture duo,
Nr 5, 345 kr, YSL.
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Dior vernis, Nr 558
och Nr 704, 240 kr,
båda från Dior.

Nail lacquer i tonerna
Boom boom pow och
Happy birthday, 145 kr,
Lippmann collection.

Le vernis i tonerna
Mimosa och Morning rose,
245 kr, Chanel.

Cuticle & nail oil,
195 kr, Cuccio.

