MIN FAVORIT

Matcha

FAVORITEN
med ny stil

Tre olika tjejer med tre olika favoriter.
Vi utgick från deras eget val
och matchade sedan med
naglar och kläder som
kompletterade stilen.
Så här blev det!
FOTO: LINA EIDENBERG ADAMO
MAKEUP & HÅR: ANNA GÖRANSSON/
IN CARE OF
STYLIST: EVANGELINA TEAZIS/
IN CARE OF
NAGLAR: FRIDA SELKIRK/
NAGLAR PÅ FRIDAS

Merit Bertilsson
Ålder: 37 år.
Bor: Eskilstuna.
Gör: Makeupartist, ägare av

Make Up Store-butik i Eskilstuna.
MIN
FAVORIT!

Hur skulle du
beskriva din stil?

✱✱ Jag gillar att klä mig enkelt och kvinnligt man att piffa till det med accessoarer. Det får dock inte bli för mycket
samtidigt, har jag ett stort halsband så
hoppar jag oftast över stora örhängen.

Din favorit

FRIDA OM
NAGLARNA:

✱✱ Halsbandet kändes lite
rockigt och hade både silver
och guldkedjor, fast i lite rökig
ton. Så där lackade jag gråsilver
från nagelband och upp och
metallguld från topp och nedåt
mitten. Då fejdar de två
ihop på mitten och
blandas.

✱✱ Ett halsband från designern J.Dauphin
Jag älskar mitt halsband för att det är
så användbart, jag kan ha det till precis
allt i min garderob. Jag gillar att det är
glammigt fast ändå lite rått och att det är
både brons, silver och guld blandat.
Eftersom jag klär mig ganska enkelt så
tycker jag att den förhöjer min stil. Jag
har haft det några år nu, men jag tröttnar
verkligen aldrig på det. Sen tycker jag
att det är lite roligt att designern är från
Eskilstuna.
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MERITS FAVORIT:

Halsbandet
Svart kavaj med dragkedja, Ellos, 499
kronor. Guld/silvrig paljett väst, Zadig
& Voltaire 3 900 kronor. Mönstrad
blus, Soaked in Luxury, 399 kronor.
Svarta stretchiga stuprörsjeans,
Topshop, 599 kronor. Skor, Topshop,
998 kronor. Klocka: Michael Kors,
Silver å sånt, 2 995 kronor

Mode &skönhet

EVANGELINA OM STYLINGEN:

✱✱ Ett smycke som halsbandet måste
få ta plats, därför valde jag att jobba
mycket i svart. Paljettvästen bryter av
samtidigt som den förhöjer glammighetsfaktorn ytterligare.

VÄND!
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