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Så blir du
partysnygg
– snabbt

Vår reporter Heidi Rovén testade
askunge-behandlingarna som snabbt
förvandlar dig från vardagstrött till
partyprinsessa på julens alla fester!
Av H e i d i R o v é n F oto : Th e r e s i a Kö h l i n
H å r o c h s m i n k ( e f t e rf oto ) : A n n a G ö ra n s s o n

● När vardagen rullar på tänker man inte så
mycket på att blicken är trött, håret frissigt
och hyn glåmig. Det är i alla fall inget man orkar ta tag i mitt i höstmörkret. Men det är precis vad du ska göra! Dels piggar det upp,
dessutom är du redo i god tid inför jul och
nyår – här är nämligen behandlingarna som
håller dig partyfin i månader, samt en superkur
som gör dig till bystdrottning för en kväll! ●

Heidi Rovén
Ålder: 40 år
Familj: Man och ett barn
Bor: Stockholm
gör: Frilansskribent

före

1. Öppnare blick – Med permanent ögonfransböjning

Från ...

... till

Långa fransar är inte hela hemligheten till en magisk blick. Om de
bara hänger ser man inte längden
och blicken ser trött och stängd
ut. Therese Mathisen på Spa By
Us i Stockholm rekommenderar
en permanent ögonfransböjning
med färgning för att maxa in-

trycket av fransarna. Efter rengöring fästs små självhäftande
spolar på varje ögonlock.
Fransarna böjs upp
och fastnar på limmet
på spolen. Sedan används olika vätskor
precis som vid annan
hårpermanent: en som luckrar
upp stråt, en fixeringsvätska och
till sist en fransnäring. Mellan

varje vätska tvättas fransarna.
Inget svider, det enda som känns
lite obehagligt är när fransarna
ska petas bort från
spolen. Till sist färgas
fransarna vilket går
extra snabbt tack
vare att de är mer
mottagliga efter permanenten.
När färgen tvättats bort ordentligt får jag en spegel. WOW, ropar jag spontant – vilken skillnad!
Hollywood här kommer jag! Allt
som allt tar det cirka 45–60 minuter, resultatet håller i cirka 2,5
månad.

”Wow, vilken
skillnad!”
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Pris: Från 795 kr inklusive fransoch brynfärg.
Salong: spabyus.se
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2. Glansigare
hårsvall
– Med keratinkur

Keune keratin smoothing treatment är
en ny keratinbehandling som gör håret rakt, mjukt och lätthanterligt utan
formaldehyd. Alltså ett mer miljövänligt alternativ utan risker för frisör och
kund, som annars kan få i sig farliga
ångor när keratinpreparaten arbetas
in med plattång. Och till skillnad mot
en rakpermanent stärker det istället
för att slita på hårstråna. Under fyra
timmar är jag i händerna på hårtekniker linda Jangtorp som förvandlar
mitt hår från frissigt och torrt till
mjukt silke. Först öppnas hårstråna
med en
smoothing
cream för
att bli mer
mottagligt
för keratinet. Därefter läggs en keratinmask som får verka i några minuter
innan Linda applicerar ett serum som
är både värmeskydd, mjukgörare och
ger glans. När håret fönats torrt jobbas keratinet in med hjälp av plattång.
Håret delas upp i tunna sektioner som
plattas 6-8 gånger, det mest tidskrävande momentet som krävs för att
de adderade keratinerna ska smälta
samman med de naturliga. Nästa steg
är en neutraliserande produkt som
kapslar in keratinet inne i stråna. Till
sist ska keratinmasken från steg 2 på
igen, och efter en grundlig genomsköljning fönas håret torrt. Efteråt
får man varken tvätta, behandla eller
sätta upp håret (som då kan få veck)
under 48 timmar. Jag irriterar mig lite
på att ha håret i ögonen hela tiden
men peppar mig med att jag har fått
hår som Jennifer aniston; rakt och
silkigt med tungt och vackert fall!

Efter
Fina fransar, följsamt hår,
strålande hy, flotta naglar
och fastare bröst.

Pris: 3 000 kr inklusive schampo,
balsam och inpackning med keratin
från Keune. Beroende på utgångsläge
lovas en hållbarhet på 2–3 månader.
Salong: Keunes kundtjänst kan tipsa
om närmaste salong, tel: 040-405310.

Fastare bröst på
20 minuter!
amelia Kropp & skönhet
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4. Festligare naglar
– Med permanent lack

Xxx

3. Mer lyster

– Med syresättande ansiktsmask
Quick-Bliss-disken på Åhléns city
i Stockholm är helt nyöppnad när
jag anländer dit för att testa Time
to glow, en lystergivande ansiktsbehandling som ska ge klarare
hud på under en halvtimme.
Först rengör terapeuten Rebecka
Rundberg ansiktet med svalkande pads
samt ett syresättande rengöringsskum.
Sedan får jag dels en svalkande
ögonmask med alger, dels den
festligt skummande triple oxygen
instant energizing mask som
snabbt bubblar upp från en rosa
gelé till ett vitt skum. Där skummet lika snabbt skummar upp
som försvinner in i huden är man
som torrast. Båda maskerna innehåller syremolekyler som förser

huden med fukt, liv och lyster.
Ögonmasken som sägs ha
samma effekt på huden som nio
timmars sömn (!), hjälper också
till att reducera svullnader. Medan
maskerna verkar masserar
Rebecka in kräm på mina händer
samt trär på Bliss särskilda glamour-handskar som
är impregnerade på
insidan med välgörande oljor.
Avslutningsvis läggs en dagkräm
med C-vitamin samt lite ögongelé. Efteråt känns min hy otroligt
fräsch och som den fått ett lite
lyft! Händerna är silkeslena utan
att vara kladdiga.

”Samma effekt som
nio timmars sömn”
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I den nyöppnade konceptbutiken
Scratch of Sweden på Linnégatan
i Stockholm kan man få Soak Off
Gel – permanentlackning
”Pronto”, en gelélackning som
även kan användas
för att bygga ut nageln lite. Resultatet
håller i cirka två–tre
veckor. Det går inte
går att göra en full manikyr i
samband med lackningen eftersom nageln måste vara absolut
torr, men Sofia Arvani som driver
salongen gör en kortare ”torrmanikyr” så att naglar och nagelband får fin form och fason. När
jag valt en snygg hallonrosa nyans börjar Sofia med ett lager
base coat, precis som vid en traditionell lackning, innan hon läg-

ger två lager färg. Hela tiden alternerar Sofia hand medan en får
vila under UV-lampa. Detta härdar gelén som när det är klart
varken klibbar eller förstörs lätt
som vid vanlig manikyr,
ett fel jag själv alltid
lyckas göra när jag ska
gräva i handväskan direkt efteråt! Överst appliceras ett lager klarlack som ger
maximal glans och avslutningsvis
någon droppe Scratch NailFood
på varje nagel som sedan masseras in. Jag kan knappt sluta stirra
på naglarna efteråt, så fint blir
det och dessutom snustorrt och
säkert direkt.

”Håller i
flera veckor”

Pris: 498 kr/45 min.
Salong: scratch-linnegatan.se
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Pris: 345 kr/20 minuter.
Salong: Åhléns city, tel 08-676
61 84

5. Fastare bröst

– Med vakuumbehandling
Det tyska företaget Weyergans
är specialiserade på lymfdränage och detoxbehandlingar.
Deras bystbehandling blev extra
populär när det visade sig att
den även gav ett litet lyft. I
Sverige är Centralbadet i
Stockholm ensam om att göra
den. Behandlingen
startar med att terapeut Madelaine
nilsson rengör bysten med en sval fukttonic.
Därefter slussas ett spänstgivande koncentrat med murgröna
ner med hjälp av ultraljud. Det
känns lite varmt när den runda
metalldelen snurrar mot huden,
och lite genant! Nästa steg är en
spänstgivande gelé med koffein,
klöver och A-vitamin som också
stimulerar cirkulationen. Det
mest märkliga och roliga är förstås själva pumpmomentet. Två
enorma plastkupor sätts över
brösten och när maskinen slås
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på sugs de fast med vakuum.
Under 20 minuter jobbar sedan
maskinen med ett lätt pumpande medan man ligger och
kopplar av. Pumpmomentet för
bort slaggämnen, stimulerar närings- och syreupptag i vävnaden, förbättrar cirkulationen
samt kollagen- och
elastinproduktionen.
Behandlingen avslutas
med att bysten smörjs
in med en spänstgivande
mousse. Inom cirka fyra veckor
har kollagen- och elastinproduktionen fått sig en boost och gör
man en kur på 6 gånger ska
brösten bli piggare och fastare.
På bara en gång ökar främst
spänsten, en effekt som är trevlig när man ska bära urringat,
men det är inte så markant att
man måste köpa en större bh.
Pris: 700 kr/35 min.
Salong: centralbadet.se

