SKÖNHET

Fuska
dig fin!

2 Metalliska minxnaglar
MINX-NAGLARNA fortsätter att

FÖRE

2 X NYA TRENDER

EFTER

Vill du ha Hollywoodfransar utan att
behöva kleta på mascara varje dag?
Och glänsande naglar med attityd
som håller länge?
Gör som MODE&skönhet – förläng
fransarna och fixa minx-naglar!

vara en stor trend. En plastfilm
hettas upp och fästs på naglarna.
Du kan välja olika mönster 
– resultatet blir metalliskt.
POPULÄRAST ÄR GULD och

silver, följt av leopardmönster.
En trend är att ha en enfärgad
nagel och resten mönstrade.

MODE&SKÖNHETS redaktör

Marika Långström testade
minxnaglar på salong Fridas 
i Stockholm.
– Jag är väldigt nöjd. Det blev
otrolig glans, går ju inte att få
med vanligt lack. Det var riktigt
fint i cirka 10 dagar men om man
är mer försiktigt än jag kan det
nog hålla längre än så.

5 Naglarna placeras
5 De fä s ts or d

TRE
LÄCKRA
LACK
De matta leriga
färgerna hänger
kvar i vår. Även
gröna nyanser av
alla dess slag,
gärna metallic
skimrande.

en tl igt
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1 Förlängda fransar
PÅ SALONG Fakermaker

i Stockholm kommer
kvinnor på löpande band
och får sina fransar förlängda. Några av alla
kändisar som hoppat på
trenden med fejkfransar
är sångerskan Linda
Bengtzing, tv-profilen
Ann Söderlund, programledaren Sofia Wistam,
med flera.
IDÉN MED förlängning är

att du ska slippa kladda
med lösögonfransar och
mascara. I stället klistras
syntetfransar fast på dina
redan existerande.
Tobias Johansson, som
är den som ska hjälpa
mig med min makeover,
f öreslår en mix av åtta
och tio millimeter långa
fransar.
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SUCCÉFÄRG.

Lack i färgen
”Black pearl”,
Chanel,
245 kronor.

Tricket för att få ett
snyggt resultat, enligt
Tobias Johansson, är att
ha på lim på hela den
naturliga fransen och
sedan fästa lösfransarna
en och en.

LERTON.

Nail-polish,
”Dust
& diamonds”,
H&M,
39,90 kronor.

TOBIAS FÄSTER UPP

emot hundra fransar på
varje ögonlock – och det
tar sin tid. Men resultatet
är fantastiskt! I cirka en
vecka är fransarna helt
intakta sedan får man
räkna med att det lossar
någon då och då. Efter
fyra veckor kan det vara
idé att fylla på med nya
fransar. Jag märker inte
av några irritationer mer
än att det kan svida i ögonen när man duschar,
första veckan. Detta gör
jag garanterat om!

5 Res u lt a te t b

Tänk på...

HÅLLER I MINST FYRA VECKOR
SÅ LÅNG TID TAR DET: 2–2,5 timme.
PRIS: 1 300 kronor första gången.

Påfyllning – 550 kronor. Efter fyra
p åfyllningar – 495 kronor.
SÅ GÅR DET TILL: Syntetfransar
l immas fast en och en på dina
egna fransar.

HÅLLBARHET: 4–8 veckor. Efter fyra

veckor har hälften av dina egna
f ransar och därmed lösfransarna
t rillat av. Efter åtta veckor har nästan
alla f ransar lossnat.
UTFÖRDES PÅ: Salong Fakermaker.
WEBB: Fakermaker.se.

Mode &skönhet

…att inte basta
eller duscha på
12 timmar efter
behandlingen.
...Undvik att
gnugga dig
i ögonen.

Mode &skönhet

li r glä n s a n d e

KLART PÅ 40 MINUTER
SÅ LÅNG TID TAR DET: 40 minuter.
PRIS: 490 kronor. Tånaglar

550 kronor. Kombo 990 kronor.
HÅLLBARHET: 1–2 veckor.
På t ånaglarna 5–6 veckor.
UTFÖRDES PÅ: Salong Fridas.
WEBB: Naglarpafridas.com.

SKONSAMT.

Lack fritt från
toluen och
formaldehyd.
”Dosh”
Butter London,
e-beautyshop.com,
140 kronor.
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