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mönster är det i år väldigt trendigt med spets,
som många år tidigare, men i år är det extra

5.
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1. Strandklänning, eller pigmentfläckar på huden.
något annat snabbt, tunt och Fram emot kvällen och midsmidigt att bara dra över när dagstiden kan det dock kandet är lunchpaus eller kanske ske vara trevligt med lite
smink, och då är mitt bästa
glasspaus.
tips en mineralfoundation.
2. Bikinin att ha under strand- Den blir inte så tung på ett
kläderna. Och gärna ett par, i solbränt ansikte utan man ser
alla fall underdelar, att kunna den fräscha lystern ifrån anbyta om till efter badet.
siktet igenom. Det man inte
heller får glömma bort är att
3. Hatten, eller kanske mö- man kommer (förhoppningsjligtvis en cool keps? En vis) få lite färg i ansiktet,
väldigt bra investering då det därför måste man tänka på
är skönt att vila ögonen ifrån att inte ha med sig en för ljus
solen och dessutom är den i början av veckan, för då är
väldigt trendig! En solhatt i den kanske alldeles för ljus i
beige, svart eller varför inte slutet av veckan.
röd ner till stranden och du
kommer vara den snyggaste Hoppas nu alla får en underbar semester, med mycket av
bland sanden!  
det viktigaste i dessa tider,
4. Solkräm!!! Den allra vik- sol, bad och glass! Hoppas
tigaste punkten, om man inte även att utmaningen att hålvill se ut som en ny kokt la sig under rätt antal kilo
kräfta efter semestern vill lyckas, utan att något glöms
säga. After sun och hudlotion kvar hemma. Kanske börjar
efter allt solande är både be- jag med packningen redan
hagligt men också viktigt då nu, trots att det är nästan en
solen torkar ut huden väldigt månad kvar, det är ju inte så
mycket och den behöver länge ändå...
återhämta sig.
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