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Ditt smink kan göra dig sjuk –
så får du det att hålla längre

Ta hand om ditt smink, din hy kommer att må bättre men
även dina produkter– som håller längre.

– Smink som har blivit dåligt är inte värt en enda krona
eftersom du kan bli riktigt sjuk, säger Angela Tryggveson,
makeupartist.

Så här mitt i rötmånaden är det en god idé att gå igenom ditt
smink för att se vad som luktar illa, har passerat bäst
före-datum och inte används något mer. Glöm inte heller att
rengöra dina redskap ungefär varannan vecka. De drar till sig
både smuts och bakterier.

– Jag brukar rengöra mina med diskmedel eftersom det
löser upp fettet på borstarna. Men det är även viktigt att ta
hand om huden, säger Angela Tryggveson. 

"Huden slutar att andas"
Om du struntar i att ta bort sminket på kvällen kommer det att straffa

sig med bland annat svarta pormaskar och finnar som följd. Porerna
stängs igen av kemikalierna i produkterna och huden slutar att andas.
Och tillhör du dem som sparar ditt smink i flera år, lånar ut det till
kompisar eller okända människor på fester? Tar du inte hand om dina
produkter kan du få både herpes, ögoninflammation och utslag. 

– Ibland står man i toaletten på
krogen och lånar varandras smink–
sluta med det. Du vet inte vad de har för
infektioner. Och smink som har blivit
dåligt är inte värt en enda krona
eftersom du kan bli riktigt sjuk, säger
Angela Tryggveson.

Rädda dina ögonskuggor
Oljebaserade produkter som till

exempel läppstift, concealer eller
foundation blir gamla om de inte har
använts på ett tag. Sätt produkterna i
kylskåpet så håller de sig fräscha
längre. Och släng inte din mascara om
den har blivit torr och klumpig. Lägg ner
den i varmt vatten i ungefär en timme så
kommer mascaran att smälta och klumparna löser upp sig. Att
ögonskugga eller rouge krossas i handväskan är ett vanligt problem.
Men det behöver inte betyda slutet för ditt favoritsmink. Häll över kakan i
en ny förpackning med ett bra lock.

– Det finns flera olika typer av vätska som man använder för att få
sminket att fästa bättre, de kallas för liquid setting. Men använd inte
fingrarna när du applicerar produkterna utan en pensel eller
rougeborste. 

Klipp isär förpackningarna
Om du vill då ut det mesta av ditt schampoo, balsam eller hudkräm–

klipp sönder plastförpackningen. Det finns mycket som döljer sig i
hörnen. Ifall du känner att det är dags att uppgradera hela
sminksamlingen– gå inte på myten om att dyrare alltid är bättre.

– Jag köper flera olika märken, men det är inte alltid som de lever upp
till förväntningarna. Det kan handla om att man ska få längre eller mer
volym med en speciell mascara. Ibland är de mer prisvärda produkterna
bättre, säger Angela Tryggveson. 
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DET HÄR ÄR EN PLUS-ARTIKEL

 Glöm inte att rengöra både penslar och foundationsvampar regelbundet.
Foto: AP

 Angela Tryggveson, makeupartist.
Foto: PRIVAT
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