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Makeup som utmanar  
discokulan. Evig glow
Även om nya avancerade puder in-
troduceras på marknaden, är be-
greppet glow långt bortom dödens 
grepp. 

En fräsch lyster är minimalistens 
alternativ och kan fås fram genom 
exfolierande och återfuktande hud-
vård eller fuskas fram med glow-
droppar på flaska. 

Applicera utvald glow-produkt på 
ansiktets högsta punkter: panna, 
näsrygg, amorbåge, ögonbrynsben 
och kindben. Du kommer att skina 
på festliga tillställningar. Dutta li-
te på nyckelbenen om partyblåsan 
blottar dem.

Odödlig klassiker
Modedesignerna har gjort en djup-
dykning i fransyskornas sminkarse-
nal och konstaterat att ett rött läpp-
stift förblir det rätta valet. 2019 är 
röd läppfärg lika ny och spännande 
som när den dramatiska kulören ha-
de sitt första möte med Kleopatras 
läppar. Glansigt scharlakansrött el-
ler matt karmosin, färgen och tex-
turen godkänns så länge nyansen 
sträcker sig inom den röda färgkar-
tans gränser.

Jazz-era
Återupplev discots glansdagar och 
1920-talets jazz-era med glamou-
rösa paljetter från topp till tå. Klän-
ningen kan vara hur enkel som helst 
i modell, silhuett och snitt – låt pal-
jetterna göra grovjobbet. Tänk på att 

kombinera med neutrala accesso-
arer för att skapa mer liv och dra-
matik åt det utvalda paljettplagget. 
Känns stilen överväldigande kan pal-
jetterna i stället pryda stövletterna 
eller partyväskan.

Glitter och       glamour till vårens alla fester

Fler smink- och mode-
trender för fest

• Glossigt - Kamma håret med en 
blöt kam och styla med hår-
gelé för ett bakåtslickat hårsvall. 
Applicera krämiga ögonskuggor 
istället för pudriga för en glossig 
look.
• Maffiga smycken - Dinglande 
diamanter i öronen eller en tung 
silverkedja slingrad runt arm-
leden - maffig smycken höjer 
dramatiken för den allra minima-
listiska stilen.
• Viva volang - Den volangprydda 
toppen passar till allt. Kombinera 
med vida byxor é la 70-tal eller 
lackkjol.
• Den vilda sidan - djuriska inslag 
sätter prägel på partyutstyrseln. 
tänk zebrarandig byxdress, leo-
pardfläckig kjol eller ormskinns-
stiletter.
• Flirtiga fransar - Inget lyfter 
sminkningen som fylliga fransar. 
Applicera dubbla lager maskara 
eller testa lösögonfransar för en 
perfekt sminkning.

Glamour mode – glittriga klänningar och gla-
mourösa kappor livar upp den mörka vinterti-
den på årets partytillställningar. foto: PExEls.com                    

• årets festsminkning och mode-
trender tar oss på en tidsresa till det 
överdådiga 1980-talet.

Information och bokningar
06-318 0900, Joonas Turtonen 0400 126 830           info@raitismaja.fi

www.raitismaja.fi

Skidsäsongen 
är här!

Sportlovsresa
Fem hela 

skiddagar
Sportlovsresa från lördag 23.2 till fredag 1.3.
Start från Vasa. Perfekt för ensamresande ungdomar 
13–18 år 440 €.  Pris: vuxna 490 €. Kolla familjepriser 
på webbplatsen eller ta kontakt. 
I resorna ingår transporter och helpension.

Påskresa 17 – 22.4.
Vårskidresa 6 – 13.4.

YLLÄS
Gott till festen!

Tårtor, bakelser. smörgås-
tårtor, fyllda semlor m.m.

Bageri - Leipomo

Jakobstad 
Vagnsmakarevägen 6B, 

✆ 044-7231196 www.fredrikaleipomo.fi

Beställ från oss!

VÅREN MED OT

Wales, Liverpool och Yorkshire. En innehållsrik 
resa på den engelska landsbygden. 

Resa 24.4-1.5.2019

ENGLAND-WALES

Normandie med Invasionskusten, Bretagne, 
dagstur till Jersey och två nätter i Paris.

Resa 15-21.5.2019

NORMANDIE-BRETAGNE-PARIS

Rundresa i historiens och romantikens land. 
Resa 3-9.5.2019

SKOTTLAND

Våren i Paris och de vackra dalgångarna i 
Moseldalen. Förmånlig shopping i Lübeck.

Resa 20-26.5.2019

PARIS-MOSELDALEN
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Tel. 06-318 4000

Dessa och många fler resor 
på vår hemsida: www.oravaistrafik.fi

Årets resekatalog  
har utkommit
och postas till alla  
i vårt adressregister.
Beställ den nu 
om du inte 
brukar få den!

RESOR2019

Din upplevelse. Vår passion.

HÄLSORESOR TILL PÄRNU

HOTELLRESOR TILL TALLINN

DANS- OCH SHOPPINGRESA TILL TALLINN

STOCKHOLM

Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn. 
Logi på Original Sokos Hotel Viru.

Resor: 25-27.2 (sportlovet), 19-21.4 
(påsken), lång resa 17-21.4.

En natt på Viking XPRS och en natt på hotell 
i Tallinn. Tommys bjuder upp till dans på 
returresan till Helsingfors. Resa 17-19.3.

Den stora blomstermarknaden i Estlands 
”vårhuvudstad” Türi. Resa 16-18.5.

En dag i Stockholm med möjlighet till 
shopping, mässbesök eller show.
1-3.3. Båtmässan Allt för Sjön / 

22-24.3. Trädgårdsmässan / 
4-6.5. Mamma Mia! The Party

PÅSKEN I RIGA

TÜRI BLOMSTERMARKNAD

ALMUÑÉCAR 

Påskresa till vackra Riga. Resa 17-21.4. 

Sköna dagar på Spanska solkusten. 
Resor 16.3-6.4. (22 dagar),

30.3-13.4. (15 dagar). 

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis. 
Avgångar: 23-27.2 (kort resa), 
23.2-2.3, 16-23.3, 27.4-4.5.

SPANIENS HJÄRTA

PÅSK(LILJOR) I HOLLAND

Tre nätter i Spaniens huvudstad Madrid, två 
nätter i La Rioja. Vingårdar och kultur.

Möjlighet till besök i Guggenheim-museet i 
Bilbao. Resa 1-7.4.2019

Liljor och tulpaner – resan som hör 
våren till. Amsterdam, Keukenhof och 

Den Haag.
Flyg tur/retur till Amsterdam. 

Resa 18-22.4.2019

BRÖLLOPS
FOTOGRAF
Karolina Isaksson

duovi.fi
Tfn 044 312 1424

Styrmansg. 4 J.stad
(fd. Duende)

Må-fre 
LUNCH kl. 11-14

NY A LA CARTE-
meny

Fr.o.m lördag 2.2.

Fredagar
TAPASBUFFET 

 fr. kl. 17-22

Welcome!

Ti 24.7 kl. 17-22
Lounge evening party 

DJ Joel Rönn (19)
On 25.7 kl. 17-22

   Erik Sjöholm (19)
  To 26.7 kl. 17-22

Markus Wärnheim & Simon 
Karlsson standards duo (19)

Fre 27.7 kl. 17-23
    Mariah Hortans (19)

Lö 28.7 kl. 17-23
  Lito & Teemu (20)
Tfn 044 312 1424

Styrmansg. 4 J.stad
(fd. Duende)

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

Restaurant

JAKOB DAGAR ÖPPET:
Må-fre 23-27.7

LUNCH 
kl. 11-14.30

jobben.fi
Se alla lediga jobb på
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Glittrande kindben och ögonbrynsben kan enkelt fuskas fram med high-
lighter, glowdroppar eller pudriga glitterskuggor. foto/sminK: Linn järnström

Glitter och       glamour till vårens alla fester

Låt ögon och ögonmakeup gnistra likt diamanter med ögon-
skuggor i juveltoner. foto/sminK: Linn järnström

Inget skriker fest som de perfekta röda läppar-
na. Matta ellerglossiga i karmosin eller scharla-
kansrött. Alla röda läppar hör hemma på trend-
kartan och festen. foto/sminK: Linn järnström

Lösögonfransar framhäver ögonen och skapar en dramatisk 
effekt. Perfekt för festen! foto/sminK: Linn järnström

Juveltoner
Smaragd, diamant, safir, topas, ju-
vel… de skinande stenarna vilar 
inte längre i gruvor utan finns på 
ögonlock och läppar i form av pul-
verskuggor och glitter. Undvik dra-
matik och glittra på ett utvalt om-
råde som smaragdgröna ögonlock 
eller en mun som tagit en tugga av 
en glittrande syltmunk – något som 

sminkmästaren Peter Philips hade i 
åtanke när han skapade en look med 
glittriga läppar backstage i Milano 
för ett par år sedan. Pensla ett lager 
glittrande lack på naglarna för en 
mer diskret look.

Tidsresor och glamour 
utmärker partyutstyrseln
1980-talet gör sig närvarande i kläd-

butikerna med sina karakteristiska 
överdimensionerade axlar och skri-
kiga neonfärger. Den frusna som vill 
slippa slipklänningar i vinterkylan 
kan kliva in i en power-kostym. Den 
djärva kan bära upp ett koordinerat 
set med vida byxor och tröja i regn-
bågsfärger. 

Den blyga men modemedvetna 
kan bära de starka färgerna som ac-

cessoarer – stilettklackar i chockro-
sa, fodralväska i limegrönt eller hår-
spännen i brinnande orange.

Lyxiga material
Skinande silke och len sammet 
känns lika lyxigt som ledigt och är 
lämpliga material under vinterhal-
vårets festliga tillställningar. Tänk 

slinkiga sammetsklänningar för 
cocktailpartyt, eleganta silkesblusar 
för after work-drinkar eller uppda-
terade byxdressar för firmafesten. 
De tunna materialen är inte prak-
tiska att traska runt i snön med så 
bemöt minustemperaturen med en 
glamourös pälskappa eller trendig 
teddyrock.
Isabel Järnström 

NABBEN DRAGRACE 
LÖRDAG 2.2.2019

Info och anmälningar: 
www.snowdrag.fiNnabben
restaurant

TOTTESUND 598
www.nabben.fi | www.facebook.com/nabben.restaurant

FM-deltävling i snöskoterdragracing 
på Nabben lördag 2.2 kl. 9–19

Restaurangen också öppen kl. 9–19

• Bröllop
• Jubileum
• Födelse-
   dagar
• Dop
• m.m.

Fira era 
FAMILJEHÖGTIDER 

på herrgården

Fira era 
FAMILJEHÖGTIDER 

på herrgården

NYKARLEBY, förfrågningar 06-7220 677

FÖR ETT VACKERT 
BLOMSTRANDE BRÖLLOP

• Kvalitet
• Kunnande
• Kreativitet

Svedenv. 66, Jakobstad 06-7813200     www.sunds.fi

Östra långgatan 44 C, Kristinestad
0400 780 500

Vard. 10-17, lö 10-13

199,-

790,-
SOM MÅTTSYDD FRÅN

NUMMERKOSTYM FRÅN

Festligt klädd på festen

Nejdens hantverk till vardag och fest
HANTVERKARBODEN

ÖPPET:  må-fre 11-17,  lö 10-14
Visasbacken 4, Jakobstad    |    Tfn 06-723 3741    |    Välkommen!


