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Bröllopsplanering kan vara en emo-
tionell cirkus: Platsen ska bokas, in-
bjudningar postas och brudklän-
ningen provas. På bröllopsslagfältet 
med klädkaos och blomsterarrange-
mang överskuggas de fina detaljer-
na som avgör om bruden glider fram 
till altaret och avger löftena med en 
iögonfallande lyster som reflekterar 
insidans lyckorus. Ta vara på skön-
hetstipsen och se till att bruden som 
glider fram med glow är du.

Bekämpa hudproBlem
Ett fåtal har välsignats med en pro-

blemfri hud, medan resten brottas 
med envisa finnar, en rodnad som 
bosatt sig på kinderna eller en hud 
som känns som Saharas snustorra 
landskap. För dig som vill få ordning 
på huden före den stora dagen är det 
proffshjälp som gäller. 

Boka in en träff med dermatolo-
gen 4–6 månader på förhand för 
att behandla problemen och disku-
tera produkter för hemmabehand-
ling. Hudvårdskliniker på webben 
finns för dig som vill spara dyrbar 
tid till annat. Undvik att presentera 
nya produkter för huden veckorna 
före bröllopet. 

En främmande ingrediens kan 
göra uppror eller förvärra tidiga-
re hudproblem. Fortsätt i stället att 
använda det som huden är bekant 
med. Undvik aggressiva behandling-
ar med laser och peeling. 

Milda ansiktsmasker med lugnan-
de och återfuktande egenskaper kan 
användas för välbehövlig fukt och 
näring, men undvik lermasker som 
drar upp orenheter till hudytan.

Om känslostormen inte tillåter en 
god natts sömn dagen före bröllo-
pet är det koffeinrika ögonmasker 
och uppiggande arkmasker som räd-
dar dagen. Ställ in produkterna i kyl-
skåpet kvällen innan för att ge hu-
den en svalkande effekt och reduce-
ra svullnad.

de rätta sminkteknikerna
Att bemästra avancerade smink-

tekniker kan vara svårt. Då kan du 
förlita dig på en makeup-artist. Be 
om en titt på sminkösens portfolio 
och var noga med att förklara och 
även visa bilder på vad som önskas.

För dig som vill göra din egen 
sminkning gäller det att planera och 
öva. Kartlägg sminkets tyngdpunkt – 
vare sig det är Ferrariröda läppar el-
ler kattlik eyeliner du vill ha. När du 
fastställt valet av smink ska du fin-
slipa teknikerna. Öva tills eyelinern 
blir precis och håller stilen från mor-
gon till kväll och anteckna de pro-
dukter som får följa med under bröl-
lopsdagen. Kanske blir det ett puder 
för eftermiddagsfotograferingen el-
ler sminksprej före dansen.

håruppdatering
Om ett proffs gör bröllopsfrisyren  

är det enkelt om håret fixas av sam-
ma person som gör sminkningen. Be-
höver hårfärgen uppdateras kan det 

göras ett par veckor före bröllopet. 
Tänk på att vårda färg och hår med 

hårinpackning eller hårolja. Håll fri-
syren på plats under bröllopsdagen 
med hårspännen eller hårspray och 
smyg ner produkterna i necessären 
för att fixa till håret efter utomhus-
vistelse i mild blåst eller en rolig 
stund på dansgolvet.

Fånga dagen på Flaska
Doft är det starkaste sinnet för-

knippat med minnen. Därför väljer 
många blivande brudar ut en parfym 
till bröllopsdagen. 

Gå igenom dofthyllorna och no-
sa fram en parfym enligt smak. Bär 
parfymen före bröllopet för att få en 
uppfattning om hur länge doften sit-

ter kvar. En fruktig doft sitter inte li-
ka länge som en parfym med tyngre, 
träiga noter.

En doft i reseförpackning är ett al-
ternativ eftersom den endast behö-
ver räcka för den stora dagen.

Från topp till tå
Är den utvalda brudklänningen 

utan axelband eller blottar hud på 
andra ställen, är kroppsskrubb och 
kroppskräm ett enkelt knep för att 

skapa en lyster i huden. Börja an-
vändningen av produkterna ett par 
veckor på förhand. Önskas en sol-
kysst glöd är det bra att öva på do-
sering av brun-utan-sol på förhand. 

Undvik att använda kroppsskrubb 
eller oljebaserade kroppskrämer un-
der bröllopsdagen. Kroppsskrubben 
kan göra den bruna färgen ojämn 
och en oljebaserad lotion kan fläcka 
ner brudklänningen.
Isabel Järnström 

effektiva skönhetstips veckorna före bröllopsdagen

• Drick mycket vatten. Det renar 
inifrån för en friskare och välmå-
ende hud.
• Mat för huden - fet fisk, nötter, 
sötpotatis, frön och avokado ska 
ge bra effekt på hud.
• Massera ansiktet morgon och 

kväll för att få igång blodcirkula-
tion och lymfdränage.
• Kyl ner teskedar eller använda 
tepåsar och använd dem för att 
reducera svullnad under ögonen 
efter en sömnlös natt.

Doft triggar minnet. Välj ut en parfym enkom till den stora dagen och 
minns den för alltid. foto: PExEls.com 

Anlita ett proffs för att få till den begärda bröllopslooken. foto: PExEls.com  

                    

På den stora dagen ska huden stråla och bröllopsdagen fångas i en flaska parfym. foto: PExEls.com 

Bröllopsguide för bruden
• Bröllopsguiden för 
bruden 2019 är här. 
Vi lär dig allt från hur 
du bekämpar oön-
skad svullnad till hur du 
fångar bröllopsdagen 
på flaska.

Finslipa penselteknikerna och sminka dig själv för att spara tid och peng-
ar till annat bröllopsrelaterat. foto: PExEls.com  

                    


