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Fransar som håller
måttet i ur och skur
Svalkande bad, svettiga träningspass och
snyftfilmer. En bra
vattenfast mascara
klarar alla dessa utmaningar. Wiseguide
testar sex mascaror
– dyraste varianten
vinner.
Sol, bad och värme ställer
höga krav på sminkprodukter – de ska lyckas sitta
som berget trots tuffa omständigheter. En bra mascara bör också vara enkel
att applicera, ge önskat resultat utan att klumpa sig
och sitta hela dagen utan
att smula.

Alla vattentäta
Linda Mehrens Flodin är
makeupartist sedan 16 år
tillbaka och utbildningsansvarig på Makeup Academy i Stockholm. Hon
tipsar om att välja sort utifrån vilket resultat du vill
uppnå och vilka förutsättningar du har.
– Tänk igenom vad vill
du ha för resultat med din
mascara. Har du redan naturligt långa fransar kanske det är volym du önskar,
eller tvärtom, säger hon.
Alla mascaror i testet
klarar vattentäthetstestet.
De rinner inte trots att de
utsätts för rikliga mängder

vatten. Men på flera andra
punkter skiljer de sig åt.
Mascarorna från Idun
och Sensai utmärker sig
från de andra genom att
du kan tvätta bort dem med
vatten som är över 38 grader varmt. Det underlättar
rengöringen, men gör samtidigt att de inte är riktigt
lika pålitliga.
Till de övriga mascarorna krävs en rengöring speciellt framtagen för vattenfasta produkter.
– Det är väldigt viktigt
att ha en effektiv men samtidigt mild remover, som
tar bort mascaran utan att
skada den ömtåliga huden
kring ögat, säger Linda
Mehrens Flodin.

Viktig borste
Vilket material borsten
är av och hur den är utformad är minst lika viktigt som konsistensen på
mascaran. Vi upplever att
de två testade modellerna
med gummiborste är svårare att applicera med än
stråborstarna som fångar
upp fransarna bättre och
minskar risken för kladd.
Bästa borsten i testet har
Maybellines mascara, den
är ganska kort och bredare på mitten, vilket gör att
du kan anpassa vinkeln för
att komma åt alla fransar

så bra som möjligt. Det är
också en bra produkt i övrigt och den blir därför bästa budgetval.
På första plats hittar vi
testets dyraste mascara,
Helena Rubinsteins Lash
Queen Celebration Waterproof Mascara. En lyxig
produkt som levererar ett
väldigt fint resultat med
väldefinierade, långa och
fylliga fransar helt utan
klumpar. Den är också enkel att applicera och tvätta bort.
Annika Forsell
Wiseguide/TT

Fakta
Så gjorde vi
XX
Testföretaget Wiseguide har testat sex vattenfasta mascaror, samtliga
marknadsförs även som
volymmascaror.
XX
Mascarorna har applicerats och använts hela
dagar, vi har testat deras
vattentålighet och undersökt hur enkelt det är att
tvätta bort produkterna
med remover anpassad
för vattenfast ögonmakeup.
XX
Produkterna har bedömts efter kriterierna
kvalitet, applicering och
resultat. Maxpoäng är 5.

TÅLIG. En bra vattenfast mascara ska tåla både regn och bad. För bästa applicering, sicksacka mascaraborsten så nära franskanten som möjligt.
FOTO: ANNIKA AF KLERCKER/TT

Vattenfast mascara

Fakta
Så lyckas du med
mascaran

TESTAT AV
Helena Rubinstein
Maybelline
Lash Queen Celebration The Colossal Go Extreme
Waterproof Mascara Volum' Waterproof Mascara
Cirkapris
Volym
Cirkapris/ml
Borste
Innehållsförteckning
Hållbarhet,
öppnad förpackning

355 kr
8 ml
44 kr
Stråborste
Ja
6 mån

L'Oréal Paris
Voluminous X4
Waterproof
120 kr
8 ml
15 kr
Stråborste
Ja
6 mån

145 kr
9,5 ml
15 kr
Stråborste
Ja
6 mån

Lumene
Blueberry Curl Mascara
Waterproof

Idun Minerals
VATN
200 kr
10 ml
20 kr
Gummiborste
Ja
6 mån

145 kr
7 ml
21 kr
Gummiborste
Ja
6 mån

Sensai by Kanebo
38 ºC Volumising
Mascara
300 kr
8 ml
37,50 kr
Stråborste
Nej
6 mån

BETYG SKALA 1–5
Kvalitet
Applicering
Resultat

OMDÖME

4,3

4,0

3,3

3,3

Ger fint fylliga och långa
Enkel att applicera på
Enkelt att komma åt alla
Enkel att applicera. Lagom
fransar. Mycket enkel
övre fransraden. Ger fint
fransar. Bra konsistens på
mängd mascara på borste.
applicering. Praktisk
mascaran. Ger långa fransar. separerade, böjda och långa
Ger fint separerade, fylliga
utformning av borste.
fransar.
och böjda fransar.
Högt pris. Krävs många
appliceringar för maximal
volym.

Krävs många
appliceringar för att uppnå
maximal volym. Något torr
och smulig konsistens.

Frän doft. Smular något.
Några fransar klibbar
ihop. Svår att tvätta bort. Lite Svår att tvätta bort.
klen volym på fransarna.

3,0
Lagom mängd mascara
på borste. Kan tvättas bort
med varmt vatten. Enkel
applicering.

2,0
Fin böj på fransarna. Går
att tvätta bort med varmt
vatten.

Kladdar. Klumpigt
Klumpar sig något.
Vattnig konsistens. Mer volym resultat. Högt pris.
hade varit önskvärt.
TT Nyhetsbyrån

XX
Böj fransarna innan
du applicerar mascaran. Det förbereder dem
för mascaran, böjningen skapar en solfjädereffekt och separerar
fransarna från varandra.
Det hjälper mascaran
att behålla fransen böjd
och minskar risken för
klumpar.
XX
Sicksacka mascaraborsten så nära franskanten som möjligt. Är
det svårt att komma in
nära så kan man försöka ”blinka” på mascaran. Sedan är det bara
att dra mascaraborsten
utåt så att färgen täcker
hela fransen.
XX
Använd mild rengöring, sov aldrig med makeup kvar runt ögonen
och använd gärna en
ögonkräm.

TT

