
MOA HEDSTRÖM
ÅLDER: 24 ÅR
BOR: NACKA, STOCKHOLM
YRKE: IT-SUPPORT
FAMILJ: POJKVÄN

Moa har friskt, 
kraftigt hår med ett 
bestämt självfall.
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       ”Hjälp,  
 Daisy Beauty!
  Jag vill se  
     tuffare ut!”
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av linnea öst  foto sara arnald modeassistent christina bild  hår hussein ali och sara frii för wella proffessional  
makeup madeleine gaterud  vi fotograferade på wella studio i stockholm



MAKEOVER

Varför sökte du till Daisy Beauty Makeover? 
”Det verkade spännande, och jag älskar att 

byta stil. För mig finns inget mitt emellan 
eller lagom, men jag behöver få veta hur man 

kan förstärka personligheten med kläder.” 
Du fick en ansiktsbehandling innan makeover-

dagen, hur var den?
”Så skönt! Jag har aldrig varit gått på salong tidigare, 

men njöt av 90 minuter hos Tracey Malmeström på 
Sibyla Hudterapi i Stockholm. Hon konstaterade att min 
hud är tunn, finporig och med begynnande känslighet. Jag 
fick en ansiktsbehandling med porrengöring. Det var skönt 
– ja, förutom själva porrengöringen då – med olika sorters 

ansiktsmassage, den ena härligare än den andra. Dessutom 
gick jag hem med Alissa Beauté-produkter som Tracey valt 
ut speciellt för att stärka och återfukta min känsliga hud.”
Hur blev din makeoverdag?

”Den har ju varit helt fantastisk. Jag älskade de lyxiga 
skinnbyxorna, men jag var inte helt bekväm med skyhöga 
stilettklackar. Så vingligt! Men snyggt, så jag skulle nog 
kunna vänja mig.” 
Blev du nöjd med din nya stil?

”Frisörerna började prata om pixie-cut och jag insåg att 
håret skulle bli kortkort. Då tänkte jag bara att ’ja, men då 
torkar det ju snabbt’. Och kläderna var ju super – jag blev 
coolare än vad jag någonsin varit tidigare.”

”Vilken häftig upplevelse jag fått!”

”Moa passar i tydliga  
    former och starka färger”

”Moa har ett ansikte som tål en hel del makeup, det gäller bara att hitta den rätta balansen mel-
lan öga och läpp. Jag valde att sota ögonen i grått från bryn till franskant. Mellangrå ögonskugga 
är så smickrande men används alldeles för sällan, tycker jag. Jag tipsade Moa om att sota först 
och sedan lägga foundation. Då kan hon lätt städa bort eventuellt spill. 

    Moas ögonbryn är helt fantastiska. Jag fyllde bara i dem lite lätt med riktigt mörk bryngel. 
Övre fransraden fick några lager svart mascara. Under ögat lade jag en suddig rosalila skiftning 
som gör att Moas melerande ögon lyser lite extra.

    Det rosalila kommer igen i lysande fuchsiafärgade läppar. Den matta, flytande läppfärgen 
sitter som berget och står så fint mot de mjukt gråsotade ögonen. Som avslutning fick Moas 
kinder ett stråk skimrande bronzer och ett transparent, lystergivande puder.”

MAKEUPARTISTEN MADELEINE GATERUD:
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MOAS TRE  
FAVORIT- 

PRODUKTER FRÅN 
ALISSA BEAUTÉ 

 
1. Serum med bland annat lind 
och lavendel som lugnar och 

stärker ytliga blodkärl.  
Bioactive Sensitive Synergi 

Serum, 275 kr/15 ml.

2. En vitaminbomb med  
grapefrukt- och gojibärs-

extrakt. Vitality Multi Vitamin 
Radiance Crème, 445 kr/50 ml.

3. Återfuktar och stramar upp 
runt ögonen, utan att irritera 

huden. Eye Care Sensitive Gel, 
445 kr/15 ml. 
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Grafiska linjer  
och feminin färg
FRISÖREN SARA FRII OM KLIPPET: 
”Moa har testat alla hårlängder och färger. Hon vågar vara 
vågad. Därför bestämde vi oss för att låta en kortklippt 
frisyr framhäva Moas bubblande personlighet och coola 
attityd. Jag klippte håret kort, graderade nacken och flika-
de ur Moas kraftiga hår med kniv för att göra det mindre 
kompakt. Det här är en tuff frisyr, men flikarna gör den 
snäll mot ansiktet.

Moa cyklar till jobbet och behöver ha en vaxburk på job-
bet och en hemma. Då kan hon ta av hjälmen, snabbt klösa 
in lite vax genom håret och vara stylad på sekunden. Det 
går också att rufsa till allt, köra wet look eller flika till lug-
gen ordentligt. Håret på hjässan får inte blir för högt, så 
Moa behöver klippas var 6-8:e vecka.”

JENNIES NYA  HÅRSTYLING

1. Lugnande hårkur som gör kraftigt      hår mjukt och lättkammat.  
Kérastase Discipline Masque, 399 kr/200 ml.

2. Lättarbetat hybridvax som fungerar lika i vått som torrt hår. 
Unite Conundrum Paste Styling Creme, 239 kr/57 g. 

3. Mjuk, flexibel stylingkräm att använda i torrt hår.  
Wella Professionals Eimi Hair Grip Cream, 189 kr/75 ml.

FRISÖREN HUSSEIN ALI OM FÄRGEN: 
”För att balansera den pojkklippta frisyren behövdes en 
mjuk och mer feminin hårfärg. Moa kom som brunett, så 
jag ljusade upp färgen i flera steg. Den här varma karamel-
liga kolafärgade tonen blev så fin, och framhäver hennes 
klara hy.” 
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Mc-jacka är en 
hållbar klassiker.

Långbenta Moa 
passar bra i en 
kortare byxlängd. 

Högklackat ger fashion 
feeling och smickrar 
kroppens linjer.

Moa: 
”Jag blev ju 
coolare än  
någonsin!”
LINNEA ÖSTS  
STYLINGTIPS: 
”Moa är lång och snyggt kurvig, 
så det var en ynnest att klä 
henne. I höst finns raka, stret-
chiga skinnbyxor i väldigt många 
kollektioner, både i äkta vara och 
vegan-varianter. De här sitter 
som limmade på Moa! Byxorna 
är visserligen dyra, men kom-
binationen klassisk modell, bra 
passform och hög kvalitet gör 
dem till ett bra basplagg. 

Svarta skinnbyxor ger alltid ett 
kaxigt intryck, men det dämpas 
om Moa matchar med en strikt 
kavaj eller romantisk volangblus. 
Här valde vi att gå hela vägen 
med tunn svart trikåtopp under 
en dekorerad mc-jacka. För att 
bryta den rockiga stilen fick ett 
par stilettklackade pumps  
krydda Moas outfit med en dos 
kvinnlighet. Här är klackarna  
skyhöga – men boots med  
gåvänliga taxklackar är ett lika 
cool alternativ.”  

MC-jacka med  
brodyr och 
applikationer,  
Alix the label,  
5 999 kr. Topp,  
Wood wood, 800 kr. 
Stretchig skinnbyxa,  
By Malene Birger,  
6 999 kr. Klassiskt 
slimmade skinnpumps, 
Rizzo, 1 699 kr. 
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Markerade bryn, mjuk sotning  
och fuchsiafärgade läppar  
tar fram Moas personlighet.

MOAS NYA  
MAKEUPKIT

1. Clinique All 
About Shadow 
Quad Smoke & 

Mirrors, 425 kr/4 x 
1,1 g. Nätt palett 
med gråtonade 
ögonskuggor.

2. Anastasia 
Dipbrow Pomade 
Ebony, 255 kr/4 g. 
Lättarbetad och 

legendarisk bryn-
pomada. 

3. Smashbox 
Always On Liquid 

Matte Lipstick Some 
Nerve, 220 kr/3,84 

ml. Smickrande 
läppfärg som sitter i 

timmar.
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Före
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NAMN:

ADRESS:

MAILADRESS:       TELEFONNUMMER:

ÅLDER:   LÄNGD:  STORLEK ÖVERDEL:   STORLEK BYXA:   SKOSTORLEK:

JAG KAN ABSOLUT INTE TÄNKA MIG ATT:

 
Vi behöver din anmälan senast XX Xxxx  för att du ska kunna vara med. Du kan också mejla din anmälan med foton till
makeover@daisybeauty.com. OBS! Du behöver vara i Stockholm lördag XX XXX för att kunna delta. Deltagare betalar 
själv eventuell resa till och från Stockholm. 

Jag vill också förnya mig!

NÄRING FÖR LIVSKRAFT
Alpha Plus är ett kunskapsdrivet företag som integrerar forskning inom funktions-, närings-, livsstils- 
och skolmedicin för att utveckla skräddarsydda hälsokoncept och kvalitetsprodukter. Vi förmedlar 
kunskap och inspirerar till en friskare livsstil – allt för att du ska få precis den näring du behöver!

Proteinet kollagen är viktigt för att huden och bindväven ska hålla sig 
elastisk, spänstig och frisk. Kollagenproduktionen minskar varje år, redan 
från 25 års ålder. Med ett väl sammansatt tillskott kan du hjälpa din kropp 
att bevara hudens naturliga spänst. 

Låt kroppen bygga  
spänstig och fin hud
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jeanettefriman
Textruta
Kolla med Victor om det är rätt annons. (rep nr 5)




