
 10  Børsen Fredag den 10. juni 2011

Selvom den ligner noget spiseligt, er der tale om en transparent læbebalsam. Instant 
Smooth Crystal Lip Balm fra Clarins (185 kr.). Surf, Baby! Cheek Powder fra MAC 

rammer den fersken-orangeglade nuance, som makeupartist Søren Hedegaard an-
befaler den helt lyse skandinaviske hud. Farven er døbt My Paradise. 235 kr. Foto: 

MAC/Albino D’Amato.

Børst dig til gylden glød i ansigtet med eksempelvis Clarins Summer Bronzing Compact SPF 10 (315 kr.). 
Skuespilleren Megan Fox er Giorgio Armanis forbillede, når det gælder Eye Quatuor Heat Palette (420 kr.), hvor 

anbefalingen lyder: Læg den lyse skygge på hele øjenpartiet – fra vippe til bryn. Læg den næstlyseste på inderste 
halvdel af øjenlåget – fra vipperne og op til globelinjen. Lad den næstmørkeste ramme yderste halvdel af øjenlåget 

og brug den mørkeste skygge med en fugtet pensel langs de øverste og underste vipper. Når det gælder kroppen, kan en 
farvet creme måske umiddelbart lyde som noget griseri, men Young Blood slipper ualmindelig godt af sted med deres Mineral 
Illumination Tint. Den cremede lotion indeholder udover bassiasmør, solsikke-, jojoba-, avokado- og arganolie et strejf af farve, 
som kan vaskes af igen med vand og sæbe. (395 kr.). For dig, der vil give den maksimum gas, er gyldent guldpudder måske 
sagen – som MACs Irridescent Powder Loose Golden Bronze (190 kr.).

Vandfaste blyanter hitter – som Estée Lauders Bronze God-
dess ShadowSticks i duo-farverne »gold bronze« eller »Teal 

Pink« (195 kr.) og Clarins’ bud på klar turkis (180 kr.). Når det 
gælder øjenskygge, er YSL aktuel med Pure Chromatics, hvor guld er 
i fl ere paletterne men også den sommerglade turkis. (415 kr.)W

Hver sommer har sit gyldne bronzelook, og der er masser af
 farer for en bleg skandinavisk hud. Pressefoto: Ferragamo/MAC.
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Bronze-
feber

Det tager få sekunder at pudre næsen med lidt solskin, 
men det kræver gode doseringsevner at gøre det klædeligt. 
Vil du samtidigt ramme sommermoden, er mod til at mikse 

glød med neonfarver blandt de varmeste bud

AF ANETTE KRISTINE POULSEN

 Det er lige så sikkert som jul i december, 
at hver sommer har sit gyldne bronze-
look. 

Og nej, her er ikke tale om en sol-
branket kulør, men den lette, strandlækre glød, 
du kan smøre og børste dig til. For selvom det 
hvidhudede i øjeblikket vinder over det sol-
brændte, så kan det også blive for sippet, kon-
trolleret og stramtantet. Glød gør nemlig det 
modsatte – for uanset hvad hudens modefarve 
anbefaler, så slanker et gyldent look og kaster 
den friskhed af sig, som mange af os higer ef-
ter. Men vær varsom, for er du for generøs med 
mængden, kan et sommerkysset look hurtigt 
blive beskidt-brunt.  

Makeup-artist Søren Hedegaard er bronze-
fan men anbefaler at skæve til sin naturlige an-
sigtskulør, inden man børster hovedet fuld af 
glød. Klædelighed er hans mantra, og netop 

gyldent solskinspudder skal doseres for at blive 
en succes. 

»Hvis bronzepudder lander på helt, helt lys 
hud, ser det ud som om, du har fået en lussing, 
og derfor er det vigtigt at vide, om ens hudfarve 
er naturlig gul, oliven eller pink,« siger eksper-
ten og anbefaler personer med lys hud at gå ef-
ter de mere orangefarvede kindpuddere. 

Og gerne så orange, at man bliver forskræk-
ket over, at noget kan være så orange. For der 
er som regel stor forskel på, hvordan farven ta-
ger sig ud i æsken og på huden. Olivenfar-
vet hud kan bedre bære de mørke- re 
bronzepuddere.

»Prøv dig frem med mæng-
den og kast dig også over som-
merens allersmukkeste look: et 
helt nøgent ansigt – kun strejfet 
af bronzepudder – med neon-
knaldende pang på læberne fra 
pink eller orange.«
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