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Strävt och torrt hår blir mjukt 
och återfuktat med denna  
hårfavorit! Lernberger 
Stafsings Leave-in treatment 
BB cream applicerar du 
efter tvätt i fuktigt hår och 
sen är det bara kamma 
och torka eller vad du nu 
brukar göra. Ska ej sköl-
jas ur. Ger värmeskydd, 
massor av fukt och  
väldoftande hår. No 
more krusig häxfrilla med 
denna goding! 

Pris: 229 kr/150 ml.  (VL)

Mjukt och  
åter fuktat

Tulpanrosa läppar Vad är det för färger som gäller på  
naglarna i vår? 
 Viveka i Boden

 
Agneta: Av döma efter det  
som kommit in till redaktionen  
i nagellacksväg så här långt är det 
ljusa pasteller och isiga metallic-
färger som gäller. Essies färger går 
i ljuslila och blått och skimrar 
aningen, medan svenska Depend 
satsar på en ganska färgstark pas-
tellkarta med bubbelgumstema. 
Tänk 1980–90-tal. Vågar du dig på 
neon så kommer ingen som har koll 
att rynka på näsan. Du kommer att 
vara helt rätt ute.
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Aftonbladets skönhetsredaktör Agneta Elmegård 
svarar på frågor om skönhet och mode. Har du en 
fråga? Mejla agneta.elmegard@aftonbladet.se.

Agneta Elmegård är 
grundare till bloggen Skönhets-
redaktörerna och blev Sveriges 
mest inflytelserika person in-
om Green beauty 2019, enligt 
Diversity communication UK.

Trendiga färger?

Hårda tånaglar?

Vi går mot vår och vill ha rött hår och rosa läppar som 
Molly Ringwald i 1980-talsfilmen Pretty in pink. Lätt  
ordnat. I alla fall läpparna. Estée Lauders mjuka och 
lätt glansiga läppstift Pure color envy sculpting lip- 
stick i nyansen 536 Blameless fixar biffen och läpparna 
blir snyggt tulpanrosa! Pris: 339 kr.                                (VL)

Det senaste året har mina tånaglar 
blivit stenhårda. Jag kan knappt klippa 
dem. Vad kan det bero på?
 Maria, 64

Agneta:  Jag skulle råda dig att gå till 
en medicinsk fotvårdsklinik som kan av-
göra om det föreligger någon sjukdom 
som gör att de blivit hårda. Är nageln 
missfärgad kan det exempelvis
röra sig om fotsvamp och detta 
kan förtjocka nageln. Som  
hemmabehandling skulle jag 
rekommendera fotbad med 
aktivt syre som finns i Biocool 
medica, ett fotsalt som finns 
på apoteken. Regelbunden 
pensling med nagelolja 
kan också mjuka upp.

The Body shop utökar sin 
serie Drops of youth med 
en ansiktsspray som ska 
skydda mot luftförore-
ningar och blått ljus (från 
datorskärmar och mobil-
telefoner). Återfuktande 
och skyddande Moringa-
olja och stamceller från 
Edelweiss står på inne-
hållsförteckningen. 

Söndag har testat den 
nya produkten och kan 
konstatera följande: Själva 
sprayet är inte så finförde-
lat, det kan blöta ner an-
siktet lite mer än vad man 
tänkt sig om man inte är 
försiktig. Å andra sidan är 
den riktigt återfuktande 
på ett sätt som andra face 
mists inte brukar vara. 
Och efter en vecka har vi 
blivit smått beroende. Det 
blir ett nyinköp snart! 
Bouncy jelly mist kostar 
195 kr/57 ml.  (VL)
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