amelias specialtidningar

M-magasin specialtidning

MIA Z KÄLLBERG
Jag har de senaste 14 åren jobbat som AD
med Bonnier Tidskrifter som största kund.
Under 2017 har jag jobbat mycket med specialtidningar som ges ut under den ordinarie
magasinstiteln. Senast för M-magasin en
tidning om hälsa för 50+. Och även med
amelias specialtidningar.
SKÖNHET

SKÖNHET

Slät kropp &
mjuka händer

1. Torrborstning

Boka in en spakväll hemma med dig själv. Tänd ett doftljus,
sätt på lugn musik och kör igång. Egentid när det är som bäst!

sommar
Preppa i tid!
kroppen

Du vill: känna dig fin i
bikini eller baddräkt
Du behöver: en hemmakväll med kroppsvård.

Rund
torrborste,
Round body
brush, The
body shop,
185 kr.

Att torrborsta kroppen med en
naturborste är ett gammalt
knep för att bli av med envisa
gropar och ojämnheter i huden.
Det är en av de mest effektiva
kroppsbehandlingarna du kan
göra hemma. Torrborstning sätter
fart på lymfsystemet och cirkulatiocirkulatio
nen, vilket inte enbart har en bra effekt
på de små groparna utan även på sikt
stärker immunförsvaret och ger dig en
allmänt betydligt lenare hud. Börja alltid
från fötterna och händerna och arbeta
dig inåt mot hjärtat.

2. Bli av med
knottror

Har du små hårda
knottror på framförallt
överarmarnas utsida?
Det är delvis ärftligt
och beror på att överskott av hudens protein tillsammans med
döda hudceller täpper
igen hårsäckens mynning och bildar
knottror. Det finns salongsbehandlingar
med AHA- och PHAsyror som hjälper till
att få bort knottrorna,
men du måste underhålla behandlingen
hemma, gärna med
återfuktande och exfolierande krämer som
innehåller syror och
karbamid.

Återfuktande
och exfolierande kräm,
Retexturing
treatment,
Exuviance,
329 kr.

3. Kaffeskrubb

Mal kaffebönorna och
skrubba kroppen med dem.

Äntligen
semester
med en kropp
redo för sol.

Använd malda kaffebönor eller
den sump du får kvar efter
morgonkaffet, blanda med
kokosolja som återfuktar,
socker och himalayasalt
som ger skrubben extra
textur och du har skapat
dig en riktigt effektiv
kroppsskrubb. Koffein är
en klassisk ingrediens i
innecellulitkrämer då det inne
håller antioxidanter och
samverkar uppstramande och sam
mandragande på små blodkärl.
Underskatta inte massagen du ger
under skrubben, den är minst lika viktig
för cirkulationen och därmed de envisa
groparna.
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RESOR

10 wellnessresor

Vägen till vila
och mer energi

4. Yoga i slottsmiljö

Att få yoga och meditera i ett tjusigt
franskt chateau och äta vacker och
delikat veganmat är vi nog många som
vill göra. Yobaba Lounge har utsetts till
ett av världens 20 bästa yogaretreats.
Den före detta fäktningsatleten Gertrud
Keazor har skapat ett paradis för alla
som vill hitta inre frid, och håller det per-

Visst kan man ge sig själv en nystart
mitt i sitt vanliga liv. Men ofta saknas
både ork och inspiration. Att då åka
iväg på en wellnessresa, där man får
den där efterlängtade återhämtningen
genom vila och njutning, samtidigt
som man utrustas med verktyg för att
klara vardagen bättre – det är helt enkelt guld.
Numera finns gott om center och
hotell som har en holistisk syn på
hälsa och som kan hjälpa dig att balansera den del av ditt liv som svajar, oavsett om det handlar om att du äter
skräpmat eller att du inte tagit dig tid
att vårda själen. Här är tio favoriter, i
Asien, Europa och Sverige.

6. Solsäker omstart

I solsäkra Algarve i södra Portugal, i en
vacker dal en bit inåt landet, ligger Moinhos Velhos. Detta faste- och detoxställe
har utsetts till ett av Europas tio bästa
av Sunday Times. Ett bra ställe att testa
fasta för första gången, paret som driver det har hjälpt människor med detta
i över 30 år. Juicerna är en kombination
av frukt och grönsaker som har läkande
egenskaper. Rustika rum som kanske
inte är superchica, men att Moinhos
Velhos inte är ett designhotell gör att

DETOXA
MED KYLIE
MINOGUE
Hitta energin på
Österlen!
AMELIA KROPP & SKÖNHET
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Boosta med kosttillskott och vitaminer
för en hälsosam solbränna. Betakaroten
förvandlas till A-vitamin i kroppen och är
en antioxidant som skyddar mot skador
från bland annat solen. Betakaroten har
dessutom effekt på hudens pigmenteringsförmåga och bidrar till att vi får en
snabbare och bättre brun färg vid solexponering. Dock gäller det att boosta
depåerna i form av
tillskott innan semestern sätter
igång, gärna under
tio veckor innan.
Förväxla inte ett
tillskott med det
skydd du får från
Tillskott med betakaroten,
dina solkrämer, det
Maxosol, 90 tabletter, 149 kr.
är fortfarande lika
nödvändigt!

2015-16 hjälpte jag till att starta upp
Bonnier Content, en kundtidningssatsning
där jag ansvarade för Aftonbladets Härligt
Hemma.
2010-2013 anlitades jag som AD till
Bonnier/Adamos satsning, Tidningen S.
En veckotidning med kunglig inriktning i
kändistidningssegmentet.

Hårborttagning för
bikinilinjen, Fuzz off
bikini, Bliss, 265 kr.

6. Smartaste bikinilinjen

Om du skonsamt vill ta bort hårväxten
kring bikinitrosan, testa hårborttagningskräm! Det är ett av de mest bekväma
sätten att hålla bikinilinjen i schack.
På bara några minuter bryts keratinet ner
och hårstrået lossnar av sig själv. Håret
kommer tillbaka snabbare än vid en vaxning, men långsammare än vid rakning.
Gör ett litet test på huden först, så att du
inte får en reaktion.

SNYGG UTAN
MASCARA OCH
FOUNDATION
69

2007-2009 som AD på tidningen amelia.
2006-2007 var jag med och startade upp
tidningen ToppHälsa.

Den specialdesignade
yogagloben.

5. Makrobiotisk lyx
sonligt genom att inte ha grupper större
än tio personer. Slottet är enkelt inrett,
men värdigt ett inredningsreportage,
och ger känslan av ett gigantiskt tempel.

Yobaba Lounge
Var: Medeltidsbyn Chalabre, södra
Frankrike. Närmaste flygplats är
Carcassonne eller Toulouse.
Passar dig som: Vill ha en starkare
koppling till den mer mystiska delen
av yogan (och samtidigt få ett snyggare Instagram-flöde).
Prisexempel: Fem dagars retreat,
med allt inkluderat, 11 800 kronor
för enkelrum, 10 000 kr per person i
dubbelrum.
yobabalounge.com

Mer kul och trivsamt än
superchict. Tillhör ändå
Europas bästa.

Finn lugnet
på Sri Lanka.

Preppat för
lyxyoga i
Spanien.

5. Skydd mot solskador

AMELIA KROPP & SKÖNHET

Max tio
deltagare
åt gången.

AV SOFIA L ARSSON

Ett smart sätt att få ickenariga händer och fina
nagelband är att ha nagelolja till hands vid diskhon.
Smörj händerna med ett
par droppar innan du
Väldoftande olja stoppar dem i handskar
med argan- och och tar hand om disken.
mandelolja,
Det fungerar som en
Cuticle Oil,
liten minikur för händer
Kicks, 99 kr.
och nagelband.
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Europa

Här hålls
yogaretreats
i världklass.

Snurrar vardagens ekorrhjul för snabbt? Du har pllaner
på att börja yoga och äta nyttigt, men kommer aldrig igång?
Låt en hälsoresa bli starten på ditt nya liv.

4. Välvårdade
händer

priserna är jämförelsevis låga. Många
stammisar som återkommer år efter år.

Moinhos Velhos
Var: Cotifo, Portugal. Närmaste flygplats ligger i Lagos.
Passar dig som: Vill göra slag i saken
med en riktig omstart för systemet.
Prisexempel: Sju dagars faste/detox-retreat med del i dubbelrum kostar 9 300–
10 300 kronor, beroende på säsong.
moinhos-velhos.com

MasQi är ett superpersonligt spanskt
homestay i ett lyxrenoverat gammalt
hus i bergen utanför Alicante. Ägarinnan
bor på övervåningen och gör allt för att
gästerna ska trivas. Här finns yogalektioner i vacker globbyggnad, spektakulär utsikt från poolen och bra hiking i
naturreservatet som ligger runt omkring
ägorna. Lugnet som råder här symboliseras av en sköldpadda som spatserar
runt i trädgården. Maten är makrobiotisk, vilket betyder att den är mestadels
växtbaserad. Men den som ber om det
kan få en rejäl stek. Bra om man kan lite
spanska, då personalens engelska kan
vara begränsad.

2003-2005 AD för amelias specialtidningar,
då 10 titlar som årsvis gavs ut: amelia Brud
& Bröllop, amelia Kropp & Skönhet, amelia
Vikt & Hälsa (som för övrigt utvecklades till
ToppHälsa).

MasQi, the energy house
Var: Banyeres de Mariola, Spanien.
Närmaste flygplats är Alicante. Hotellet
kan hjälpa till att ordna transfer för cirka
60 euro.
Passar dig som: Vill känna lugnet i
vacker miljö och bli ompysslad.
Prisexempel: Helpension (inklusive
all dryck, även vin etc) i dubbelrum
1 300 kr/per person och dag.
masqi.es

RESOR
MALLORCA

MISSA INTE!

Häng med amelia på en
magisk träningsresa till
soliga Mallorca den 6–13 maj.
Träna på stranden, inspireras
av våra föreläsare och kom
hem med ny energi.

Läs mer
& boka på
amelia.se/
resor
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1999-2002 AD på tidningen Kamratposten.
Veckotidningen
Härlig Hemma.

1995 startade jag mitt företag och har bl a
gjort utställningar, grafiska profiler, webb,
bokformgivning mm.

Jag är en uppstartare som älskar
nya projekt och tempo. Är en lagspelare som lägger stor vikt vid att
innehåll och vinklar stämmer med
uttrycket i formen.
Tycker om ny teknik och är nyfiken.
Utbildad webbmaster och behärskar
många program.
Men är ändå hopplöst förälskad i det
tryckta mediet.

Veckotidningen S.

En extra tidning producerad till – under bröllopet.
Månadsmagasinet ToppHälsa.

Kulturmånadsmagasin till Bonnier.

SUMMERAT HITTILLS:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1986: Tecknare på SvD
1987-1990: Konstfack, Instutitionen för
Grafisk Design & Illustration
1990-1994: Formgivare på Rabén & Sjögren
1995: Startar eget företag, bokformgivning,
grafiska profiler, utställningar, webbsidor mm
1999-2003: Anställd på Bonnier Tidskrifter
som AD på Kamratposten
2003: Återgår till att frilansa, jobbar med
amelia specialtidningar
2006-2007: Anlitad som AD på nystartade
tidningen ToppHälsa

Så behöver du hjälp av en…

glad kreativ

idéerik erfaren
formgivare
social

ORÄDD mycket

stresstålig Humor

… hör av dig!

MIA ZOOTJES KÄLLBERG

absaskia.se Tel: 0739-967101 mia@absaskia.se

2007-2009: AD på tidningen amelia
2010-2013: Startar upp tidningen S.
En kändistidning med kunglig inriktning
2013-2014: Webbmasterutbildning
2015: AD på Bonnier Content med
ansvar för tidningen Härligt Hemma/
Aftonbladet
2016-2017: Tf AD på amelia specialtidningar
med titlarna amelia Vår, Sommar och Höst samt
amelia Jul och Kropp & Skönhet
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