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Boosta kropp och själ i höst. Härliga piggtips, massor av pepp & inspiration - vänd!

Välkommen till sidorna som gör alla mammor lite skönare!

redaktör Elin Fundell  köpställen mama.nu

Minos  
och Elin.skön

HÖSTDOFT
Svenska parfymhuset Byredo 
har fått en trendig fanklubb, 
inte bara på hemmaplan, som 
älskar deras icke-traditionella 
dofter. Nyaste parfymen M/
Mink (ett samarbete med 
Parisbyrån M/M) är en riktig 
höstdoft med avantgardistiska 
noter av rökelse, klöverho-
nung, bärnsten och bläck – 
mmm … Kostar 995 kr.

Det 
funkar!
Ont om tid i vardagen och inte 
tid att botanisera i skönhets-
djungeln? Här är en väl beprövad 
favorit som hjälper dig spara tid.
Dermalogicas ansikts peeling 
Multivitamin thermafoliant kostar 
en slant, men är ändå prisvärd – 
den är dryg, och framför allt, 
den levererar. I kontakt med 
vatten blir peelingen varm vilket 
gör att effekten blir kraftfullare. 
Du blir len på ett kick, utan 
minsta tecken av torrhet, 595 
kr/75 ml.

En söt berlock i form av ett läppstift från kol-
lektionen Paris it-girl från Thomas Sabo passar 
med sitt naivistiska uttryck såväl mamma som 
barn. Av emaljerad sterlingsilver, 298 kr.

Miniläppstift för 

Under året har den metalliska minxmaniky-
ren från Kalifornien synts på alla från 
Beyoncé, Rihanna, Kate Perry och Fergie 
(som planerar att bilda familj).

– Minx är en färdigmönstad foliefilm, ut-
klippt som en nagel, som man tapetserar på 
finger- eller tånaglarna. Baksidan har ett lim 
som aktiveras av en värmelampa hos mani-
kyristen. Sedan filas nageln av, säger Frida 
Selkirk, ägare av Naglar på Fridas, 
Stockholm, en av 36 salonger i Sverige som 
utför minxmanikyr.

Folien sitter upp till två veckor på fingrar-
na, och sex veckor på tånaglarna, tar 30 mi-
nuter och kostar från 490 kr. Populariteten 

beror på 
att man får 
en riktig 
metallic-
effekt.

Är det 
värt att lägga 500 kr på 
en minxmanikyr för en 
småbarnsmamma?

– Ja, manikyren håller 
bättre än lack, tänk att ha 
fina tångalar i fem veckor! 
Det har ingen torktid och  
om inte annat är det en kul  
effekt till fest, säger Selkirk.

Metallic för MaMMa

Mors lilla Olle…
Det ska vara närproducerade blåbär i år. 
När svenska KEB Swedish Formula, grun-
dat av exmodellerna Louise Dufwa, två-
barnsmamma, och Daniel Sand, utvidgar 
sin hudvård till kroppsvård är kroppscrè-
men Ultimate Hydrating Bodylotion, 195 
kr/200 ml, med blåbärsolja först ut. Fri 
från parabener och mineraloljor passar 
den såväl mammor som pappor.

Frida Selkirk och Remo, 3,5.

MaMMa och barn
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”let’s dance”-annika sjöö  
kroppspeppar.
” Jag älskar min nya mage  
efter graviditeten.”

Krönika: ”Jag är en tjockis 
med smala drömmar.”

tre mammor om sin egentid.

hej då, tunt och trist mammahår!

höStBooSt!
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134: Kom i form med olga.


