Myyyke

FØTTER

Med velpleide, myke føtter føles gresset
ekstra godt – og sandalene blir enda finere.
VED TONE VIÐ SKIPÁ FOTO INA AGENCY, ISTOCK OG PRODUSENTENE

D

u vet at det er sommer når du kan sette deg ut
på terrassen for et deilig fotbad! Vannet er
behagelig varmt og det lukter sommer. Mens du
venter på at føttene skal bli bløte, kan du nyte et deilig
glass prosecco og siste utgave av KK. Kan det bli bedre?
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SLIK GJØR DU
● Sett føttene i et
vannbad med fotsalt
i cirka 10 minutter. I tillegg
til at huden blir myk,
inneholder fotsalt
ingredienser som øker
blodsirkulasjonen og
dreper bakterier som
gir lukt.
● Fjern huden som ligger
på neglene med en

neglepinne eller bare
fingerneglene dine.
● Skrubb føttene med en
fot- eller kroppsskrubb, slik
at hele foten opp til
ankelen blir myk og glatt.
● Fil føttene med den
grove siden av filen.
Fil kun én vei – ikke på
kryss og tvers.
● Avslutt med den fine

siden av filen – det «lukker»
huden, og gjør at den blir
mindre grov og tørr.
● Smør alltid på fotkrem
etter skrubbing, ellers er
vannbad og filing
nesten bortkastet.
● Neglelakk er pent
i sandaler. Husk underog overlakk hvis du vil at
lakken skal vare lenge.
Olje til neglebåndene
(kr 190,CND, Solar Oil).
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Favorittlakkene
AKKURAT NÅ!
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1. Saks, fil – alt i ett
for damer (kr 150,
Victorinox). 2. Fotsalt
med pleiende
dødehavsmineraler
(kr 240, TL Design).
3. Ergonomisk fotfil
(kr 50, OPI). 4. Pleier
neglene (kr 400,
Nailtique Formula 1).
5. Fotskrubb med
lavendel (kr 45,
Yves Rocher).
6. Avkjølende
peppermyntespray
til slitne føtter (kr 90,
The Body Shop).

Hold føttene myke
HELE SOMMEREN!
Føttene utsettes for uttørkende
støv og møkk i åpne sandaler.
Derfor er det viktig å smøre
føttene ofte – aller helst hver
kveld, før du skal sove. En god
neglebåndsolje gjør resultatet
ekstra bra!

7 FOTKREMER PÅ TOPP!
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1. Med beroligende lavendel (kr 50, Yves Rocher). 2.Setter
i gang blodomløpet (kr 340, Kerstin Florian). 3.Gir øyeblikkelig
luksusfølelse (kr 240, Estée Lauder). 4. Med enzymer som
eksfolierer hard hud (kr 200, Epoch). 5. Kjøler ned hovne
legger (kr 300, Origins). 6. Du får den lille ekstra velvære
følelsen (kr 200, The Body Shop). 7. Løsningen for ekstra tørre
hæler (kr 300, Exuviance).
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Budsjettkupp
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Favoritt
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Økologisk
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Spa-følelse
1. Miljøvennlig lakk (kr 170, Zoya, Lara). 2. Lekker porselensfarge
(kr 215, Estée Lauder, Porcelain). 3. Vi elsker lilla (kr 140, Linda Johansen,
Lilac Lily). 4. Beste kosten (kr 80, Isadora, 609). 5. Nydelig jadefarge
(kr 120, L‘Oréal, 604). 6. Sommerens glitterlakk (kr 180, Deborah Lippmann,
Sweet Dreams). 7. Nesten hvit (kr 80, Gosh, 4).
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