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CLEAN BEAUTY 
ENLIGT PREVISE

Perfekt ljus 
för makeup med 

Makeupmirror
BEAUTY
CIRCUS

Månadens box:
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   fotograf PERNILLA SJÖHOLM stylist STINA LJUNGMARK makeup TOVE DALSRYD 

modell MATHILDA / NOUVEAU MODEL AGENCY Plats PINCHOS Stort tack för lån av fantastiska lokaler!

COME JOIN THE 
BEAUTY CIRCUS

Följ med oss till en 
förtrollad värld där 

det omöjliga är möjligt! 
Vår skönhetsensemble 
bjuder på förstklassig 

underhållning där höstens 
maxade makeup & 
mode står i centrum.

IT'S SHOW TIME!
Låt hösten glittra både 

till vardag och fest. På 
kvällen maxar vi loo-

ken med  sammet, 
strass och guld-
detaljer. More is 
more! De paljett-
prydda plaggen 

blir riktiga var-
dagshjältar om de 

bryts av med en mysig 
stickad tröja eller jeans.



— 18 —
GLOSSYBOX.SE

LET YOUR DREAMS FLY
Ögon eller läppar – varför välja? Vi satsar på en glammig, färgstark makeup som är ”extra allt” 
med bronziga toner och en glossig, hallonröd läpp som bryter av. Det röda läppglanset från 
Steve Laurant kommer i alla boxar!

Klänning med paljetter från River Island, 699 kr. 

Sammetskavaj med brodyr från River Island Man, 899 kr.

Boots med glitter från Din Sko, 499 kr.

Svart hatt från Buttrick's, 199 kr.
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GLAM WAVES
Satsa på ett riktigt Hollywood-svall 
som osar glamour! För att få till den 
rätta volymen, applicera en volym-
mousse i hårbotten och föna håret. 
Locka därefter igenom hela håret 
med en stor locktång. Avsluta med att 
lägga håret i en sidbena och applice-
ra några glansdroppar i topparna för 
en extra lyxig känsla.

EYE OF THE TIGER
Få en intensiv blick genom att först böja fransarna och därefter applicera svart volymmascara från 
Doucce (som alla får i månadens box!).  Några singelfransar i yttre vrån ger ögat extra intensitet! 
På nästa sida berättar vi hur du steg för steg applicerar ögonskuggan.

Klänning med gulddetaljer 

från River Island, 699 kr.
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I månadens box får alla en palett från Trifle Cosmetics! 
Vår makeupartist Tove Dalsryd berättar hur du enkelt 

fixar en look med flera av skuggorna.

GULDFÄRGAD GRUND Börja med att lägga 

den guldfärgade ögonskuggan över hela ögon-

locket. För en mer intensiv färg – applicera 

skuggan med en våt pensel!

SKAPA DJUP Lägg en mörk skugga i globlinjen 

och sudda ut den mot den guldiga. Var noga 

med att arbeta in de två skuggorna i varandra 

för att undvika skarpa linjer.

RAMA IN Lägg nu en mörk skugga under nedre 

fransraden för att rama in ögat. Sudda den utåt 

och undvik att få mörk skugga in mot ögonvrån. 

HIGHLIGHTER Använd den rosa skuggan som 

en highlighter och dutta på i inre ögonvrån för 

att öppna upp blicken ytterligare.
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REVLON

Genväg till vackrare hår
Upplev ett unikt koncept inom hårvård! Den här 
månaden får några glossies testa leave-in-sprayen från 
Revlon som behandlar håret med hela tio fördelar.

Hur ser ditt drömhår ut? Revlon tar dig ett steg närmre 

med den härliga leave-in-sprayen Uniq One Hair Treat-

ment som återuppbygger, stärker och skyddar håret med 

en formula som passar alla hårtyper. Den är enkel att använda: 

fördela produkten jämnt i fuktigt hår och styla sedan som du 

önskar. Vid användning i torrt hår fördelas produkten i händerna 

och appliceras sedan i längder och toppar. Uniq One Hair Treatment 

kommer i fyra varianter; Original, Coconut, Lotus Flower samt 

nyheten Green Tea. Det här unika konceptet passar alla och lämnar 

håret mjukt, glänsande och ljuvligt väldoftande. Den smarta multi-

produkten gör andra produkter överflödiga! ◆

GET THE LOOK

BEAUTY CIRCUS
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10 UNIKA 
EGENSKAPER

1. Återuppbygger skadat hår

2. Tillför glans och eliminerar 

frissighet

3. Skyddar vid värmestyling

4. Gör håret silkesmjukt

5. Färgbevarande med UVA/

UVB-skydd

6. Gör håret lättare att styla

7. Gör håret medgörligt

8. Ger en hållbar frisyr

9. Förebygger kluvna toppar

10. Ger naturlig fyllighet

Uniq One, 

Hair Treatment, 

169 kr/150 ml.


