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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

Negle burde have deres egen 
catwalk, for de kan formes, 
pyntes og plejes efter al-
le modens reglementer. Og 
der er nok at glæde sig til, 
for med forårets lune vinde 
kommer både de vildeste, de 
blideste og de mest bemær-
kelsesværdige muligheder 
for at gøre indtryk med klør 
fem. 

Når det gælder farver, er 
det især værd at holde øje 
med en parisisk herre ved 
navn Peter Philips, som 
er på lønningslisten hos 
Chanel.  Som det kreative 
makeup-overhoved har han 
for længst bevist sin evne til 
at forudsige præcis den lak-
farve, som kvinder vil rejse 
langt for at få fi ng-
rene i. 

Først kom Chan-
els sorte kult-lak. 
Snart fulgte mør-
ke nyfortolknin-
ger og senere lyse 
bud som koralfar-
ven Orange Fizz og 
den uhørt hypede 
jadegrønne nuance 
døbt Jade. Den nå-
ede dog aldrig det 
danske marked og 
var kun mulig at an-
skaffe til overpriser 
på Ebay. Til gengæld 
blev den lynhurtigt 
forsøgt kopieret af et 
utal af konkurrenter 
til Chanel. 

Denne sæson hedder 
de eftertragtede farver 
fra hr. Philips Particulié-
re, Inattendu og Tendresse, 
hvor især den første er spået 
kultstatus. 

Giver den gas

Amerikanske CND (Creati-
ve Nail Design) har også et 
bredt bud på forårets farver 
– eller designer-lakker, som 
de kalder det, når internati-
onalt anerkendte neglesty-

lister som Roxanne Valino-
ti og Angi Wingle giver den 
gas under de internationale 
modeuger. 

F.eks. i New York, hvor 
forårsneglene svingede mel-
lem sarte pasteller og vildt 
bling-bling. Og nærmest alt 
derimellem – blandt andet 
bløde, dæmpede lysegrå far-
ver balancerende på kanten 
af det hvide. Noget, der giver 

et nærmest knitrende rent 
look, men som ifølge negle-
eksperterne kræver meget 
velplejede negle for at beva-
re eksklusiviteten og lækker-
heden. 

Et andet bud er de metalli-
ske lakker, hvor guldfolie og 
krom giver et eksotisk, Ma-
rokko-inspireret look. Og 
endelig er caffe latte- looket 
sammen med sandblæste 

farver dominerende i 
fl ere nuancer og smags-
varianter – lige fra ro-
sin-mokka til den helt 
lyse, mælkede kaffetår. 

Matte som skinnende. 

Mat yndlingslak

Farver er én sag – effek-
ter noget andet. Og her var 
amerikanske Essie blandt 
de første til at sige »Matte 
about You«, som er navnet 
på en mat overlak, der kan 
gøre enhver yndlingslak 
mat på få sekunder. Også 
CND er aktuel med en kom-
bination af farver og effek-
ter, og sammenligner sine 
nye cremefarver med tøj og 

effektlakkerne med accesso-
ries. I alt er der 50 forskel-
lige farver i transparente, 
semi-transparente og hel-
dækkende bud fra den hvi-
deste hvid (Brilliant White) 
til den sorteste sort (Black-
jack). Effektlakkerne døbt 
Effects tæller 15 valgmulig-
heder, hvor det er muligt at 
skrue op og ned for intensi-
teten med enten let perle-
mor, glimmereffekt eller su-
per bling-bling. 

»Det er fortid at lade neg-
lefarve harmonere og mat-
che. Med 750 kombinations-
muligheder giver vi kvinder 
mulighed for individuelt at 
style deres mest naturlige 
modetilbehør – nemlig neg-

lene,« siger den legendari-
ske medstifter af CND, Jan 
Arnold.  

Når det gælder formen 
på neglene fortæller CND-
instruktør og negleekspert 
Mina Z. Lorenzen fra In-
sight Cosmetics Group A/S, 
at den overordnede tendens 
lyder på ovale neglespidser 
– også kaldet mandelforme-
de negle. 

»Men sæsonen hylder og-
så de korte, lækre og ypper-
ligt velplejede negle,« siger 
hun og understreger det al-
lervigtigste; evnen til at be-
handle og fl ashe sine negle 
som chikt modetilbehør. 

anette.kristine.poulsen@borsen.dk

Neglenes catwalk
Foråret byder på vilde, blide og bemærkelsesvær-
dige muligheder for at være med på moden inden 
for toptjekkede fi ngerspidser.

Minx mig
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Drømmer du om at få kærestens ansigt på neglene eller måske et særligt symbol? 
Hvis ja, så er det oplagt at hoppe med på den celebrity-bølge, som Madonna, Ri-
hanna, Beyonce og Lady Gaga allerede surfer stilsikkert på. 

Med Minx er det muligt at kaste alle mulige (og umulige) mønstre og print på 
neglene. Tilhængere jubler og kritikere kalder det et freak-show. Der er tale om 

en speciel patenteret neglefolie, som opvarmes og derefter formes og lægges på 
neglen – vel og mærke af en professionel neglestylist. Der er hundredvis af for-
skellige motiver, og holdbarheden er cirka 5-10 dage. Afsæt en halv time og mel-
lem 250 og 400 kr. til en Minx-behandling. 
Se mere på www.minxnails.com og www.icgroup.dk. AKP

Aktuelle 
forårstendenser

»Do It Yourself-løsninger« (DIY) er 
talrige, når det gælder neglepleje. Neg-
leekspert Mina Z. Lorenzen anbefaler 
få enkle rutiner til at få hænder og neg-
le til at fremstå som det allerfl otteste vi-
sitkort:

Brug plejende olie til neglene to gange 
om dagen. Ved at have sin negleolie ved 
siden af tandbørsten, husker man den. 
Negleolie er for neglene, hvad shampoo er 
for håret. 

Husk neglebåndscreme – der svarer til 
hvad balsam er for håret. Hvis du har tør-
re eller ru neglebånd, så skub dem ned af 

og til, så neglebåndet ikke vokser med ud på 
neglen. 

Undgå lakfjerner med olie, da olie trænger ned i 
neglen og måske tager farverester med sig ned i sel-
ve neglen. 

Husk handsker – ikke bare når det er koldt, men 
også ved rengøring, havearbejde og lignende. AKP
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Vejen til fl otte 
negle og hænder

Uanset om du er 
til bolsjefarvet 
popart, orange 
solnedgange eller 
knitrende mæl-
kehvide negle, så 
kan du med top-
tjekkede fi nger-
spidser matche en 
af forårets mange 
tendenser

Matte metalfarver
Mandelformede negle
Sarte pasteller
Snehvide farver uden glans
Alle nuancer der efterligner solopgange – som 

orange og gul
Futuristiske former – gerne lange og spidse
Blommefarver
Et miks af blanke og matte effekter
Bolsje-looket med pink pop-art sukkerfarver

 AKP

●

●

●

●

●

●

●

●

●


