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*V I  F ICK EN GRUNDMAKEUP,  MEN HAR VARKEN SMINKAT 
BORT ELLER RETUSCHERAT VÅRA SKAVANKER.BORT ELLER RETUSCHERAT VÅRA SKAVANKER.

Kan man tro på skönhets-
branschens alla fagra löften eller 

är det bara sagor och strunt? 
Vi på amelia provade åtta olika 

behandlingar – här är resultaten.
AV L INNEA ÖST

FOTO:  JONAS GUSTAVSSON
HÅR OCH MAKEUP:  MADELEINE GATERUD*

Tror du på 
MIRAKEL?

SKÖNHET

 Jonna – glåmig hy 

 & korta fransar 

 Linnea – 

 rynkor 

 Lisa – bång- 

 styrigt hår 

 Sofi e – akne 

 Pia – mörka 

 ringar 

 Emma – 

 pigmentfl äckar  Anna – tunt hår 

Vänd!
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65amelia

”J�g v�r skept�sk 
– m�n d�t f�nkad� 

f�kt�skt!”amelias testare: Linnea Öst, 60.

Produkt/behandling: Nuskin 
Galvanic Spa, 4 600 kr (inkl am-

puller för 8 behandlingar). 

Svagströmsmaskin à la slimmad 

rakapparat med tillhörande an-

siktsprodukter: ampuller som är 

minusladdade för rengöring och 

plusladdade för hudföryngring 

samt ansiktsmask och fuktkräm. 

Utlovat resultat: Ökar cirkulationen, gör huden stra-

mare och mer fuktfylld. Kan också användas på dekol-
letage, som anticellulitbehandling och för att stimulera 
hårbotten till ökad hårväxt. Snart kommer även ampul-

ler som drastiskt ökar cellernas livslängd.

Linnea tycker: ”Jag var skeptisk; en apparat som slätar 

ut rynkor, hemma? Men faktiskt! Efter fyra behandlingar 

utropade en makeupartist: ’Men Linnea, vad har du 

gjort!’ Proffset såg direkt att min hud blivit rosigare, 
spänstigare och fräschare på alla vis, utan spruta eller 
skalpell. Behandlingen tar bara 10 minuter i veckan, 

men det gäller att inte slarva. En sömnlös natt märks, 

och om jag inte orkar behandla mig minskar fräschören 

redan efter 7–10 dagar. Använd apparaten regelbundet 

så blir resultatet mer varaktigt.”

ameliabetyg: Dyrt, effektivt – men ett prisvärt alterna-

tiv till dyra salongsbehandlingar. 

FÖRE 

SVAGSTRÖM 
MOT RYNKOR

EFTER

amelias testare: Emma Selfvén, 

35.

Produkt/behandling: 
Dermalogica Chroma White Trx 
ansiktsbehandling samt produk-

ter: Tri-Active Cleanser, 150 

ml/510 kr, C-12 Concentrate, 8 

g/950 kr, Extreme C, 8 g/895 kr, 

samt Pure Night, 50 ml/920 kr. 

En konsultation krävs. Totalpris: 3 275 kr.

Utlovat resultat: Ger huden fräsch lyster, motverkar ojämn 

pigmentering och ger optimal hudhälsa. Om du använder de 
rekommenderade produkterna kan du minska ojämn pig-
mentering som beror på solskador. Även pigmentering med 

hormonell bakgrund kan påverkas positivt. Det kan ta upp till 

två månader innan resultat märks.

Emma tycker: ”Det har blivit världens skillnad! För några år 

sedan fi ck jag stora pigmentfl äckar, främst i pannan och på 

kinderna. Dermalogicas hudterapeut berättade att pigment-

fl äckar kan sitta olika djupt, och att resultat inte kan garante-

ras. Jag har provat blekningar förut, och det här är det första 

som fungerat. Fläckarna är så gott som borta till-
sammans med fi na linjer. Jag är helnöjd, och nu 
ser till och med min man att fl äckarna nästan för-
svunnit.” 

ameliabetyg: Enkel behandling som verkligen jäm-

nar ut både hudton och fi na linjer.

”N� s�r t�ll  och m�d 

m�n m�n att  fl �ck�rn� 
n�st�n �r b�rt�”

FÖRE 

EFTER ANSIKTSBEHANDLING 
MOT PIGMENTFLÄCKAR
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