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UPDATE

Styla igen och igen
Platinum styler är en prisad hårstyler/plattång från ghd. Med den 
stylar man enkelt en myriad av lika frisyrer och looker. Den ger 50 
% färre brutna hårstrån och 20 % mer glans än andra stylers. Den 
har släta plattor och ett så kallat wishbone-gångjärn för att göra 
plattningen på alla hårtyper snabb och enkel samtidigt som de 
rundade kanterna hjälper till att skapa perfekta lockar och vågor i 
håret. Den senaste varianten har ett läckert blommönster i violetta 
toner och är en del av ghd:s limited edition nocturne collection. I 
stylerns gift set ingår, förutom platinum stylern, värmeresistent 
hårvätska och 2 matchande nagellack från OPI. 
Pris 2 499 kronor/set. 

LIFESTYLE WELLNESS

Ett gyllene tillfälle
Momentum är en specialdesignad 256GB Iphone X-telefon i 24k guld från 
det Helsingfors-baserade företaget Legend. Den unika telefonen har en 
0.3 karat rundslipad röd diamant på baksidan omsluten av en ring be-
stående av små VVS1 diamanter som sitter på en bakgrund av handsku-
ren grön och svart pärlemor och graverad metall. Det tar 65 timmar att 
framställa den här specialtillverkade mobiltelefonen. Den levereras i en 
exklusiv låda med ett äkthetsintyg, trådlösa Earpods-hörlurar doppade 
i 24k guld och en specialsydd påse i det läder man önskar. Telefonens 
design kan också skräddarsys från dina önskemål och tillverkas i till 
exempel roséguld eller platina, med ett personligt monogram i solitt 18k 
guld på baksidan. 
Pris från 3 790 euro.

Travel in style
Det italienska modehuset Fendi har lanserat sin första hårda 
resväska i ett samarbete med det tyska varumärket Rimowa. 
Med tanke på att Rimowa firar 80 år har deras klassiska resväs-
ka fått en modern makeover och utrustats med fyra hjul. Väskan 
är tillverkad i borstad aluminium som gör väskan både tålig och 
lättviktig. Med hjälp av en speciell borstteknik har Fendis FF-
logga inkorporerats i aluminiumet. Ett dubbelkombinationslås 
och ett snyggt väskbälte med Fendi-loggan på håller bagaget 
säkert. Handtagen är tillverkade i italienskt läder. Väskans stor-
lek är anpassad för att perfekt möta kraven för handbagage och 
kombinerar perfekt stil och funktion. Säljs hos utvalda Rimowa-
återförsäljare och på Fendis hemsida.
Pris 1 700 euro. 

Unik återfuktande lotion
Lancôme Absolue Precious Cells Revitalising Rose Lotion är en 
behaglig och fräsch lotion med diskret doft i ovanlig geltextur 
som har tillförts äkta rosenblad. Vid hudkontakt smälter den och 
absorberas in i huden på ett ögonblick. Används med fördel på 
rengjord hud före den vanliga hudvårdsrutinen. Den säkrar att 
huden är genomfuktad och är idealisk vid till exempel vintertorr-
het, en lång flygresa eller vistelse i lokaler med torr luft. För en 
extra svalkande upplevelse kan den förvaras i kylskåpet.
Pris 950 kronor.

Kraftfull hudkräm
Whitening Cream från italienska Alissa Beauté är en kraftfull 
föryngrande hudkräm som exfolierar huden på ett väldigt skon-
samt, men ändå effektivt, sätt. Den verkar synligt på ojämn hud, 
pigmentfläckar, akneärr och rynkor. Whitening Cream lämpar sig 
för åldrig, grov, kombination, fet, aknedrabbad, matt och flagnan-
de hud. Den verkar föryngrande, närande, återfuktande och gör 
huden mjuk. Den innehåller bland annat sheasmör, e-vitamin och 
mandelolja. En ny favorit som är svår att inte rekommendera. För 
mer information 
www.alissabeautescandinavia.com


