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Niume Sun-C
Denne solcreme er fantastisk! Den beskytter med
SPF 40, og så hjælper den liiige solen lidt på vej –
der er farve i, og så er det, som om den også gør
huden lidt 'glattere'. Jeg er fan af denne farvede
solcreme!

Skønhed

SIF MEINCKE
Fotograf, DIY-elsker og forfatter.
www.sifmeincke.dk

Bliv sommerlækker med disse skønhedstips
Annemarie Börlind, NatuRoyale Eye and Lip Contour Cream
En fantastisk skøn økologisk creme, som ikke uden grund er blevet en bestseller. Den har en blød
og fed konsistens, som er meget behagelig at bruge. Den reducerer rynker, forynger stresset hud
og giver mere vitalitet til huden.
Pris: 690 kr. Forhandlerinfo: tlf. 70 23 66 30

Helo feet-fodcreme, Faaborg Pharma
Verdens bedste fodcreme er fra Fyn. Prøv
den blot én gang, og du ved, hvad jeg mener. Fødderne bliver helt utrolig bløde,
og er du en, der løber meget, er den fuldstændig uundværlig.
Pris: 89 kr.
Forhandlerinfo: www.faaborgpharma.dk

Dermalogica, MultiVitamin Thermafoliant
Denne minutmaske er en af mine foretrukne
produkter. Til en travl hverdag er der aldrig tid til en
15-minuttersmaske, men denne tages på lige inden
badet på tør hud og skal kun sidde et minut. Masken
fjerner døde hudceller og mindsker rynker.
Pris: 430 kr. Forhandlerinfo: www.dermalogica.dk

TONI&GUY, Leave-in Conditioner
Topsmart til travle morgener. Inden føntørring kommes denne conditioner i håret,
som ikke skal skylles ud. Og duften er skøn
og frisk.
Pris: 57 kr.
Forhandlerinfo: fås i alle Matas-butikker.

Dermalogica, Super Rich Repair
Pas på, for du bliver afhængig af denne creme, hvis
du elsker at give din hud fugt. Som natcreme er den
fantastisk – sommer som vinter.
Pris: 660 kr.
Forhandlerinfo: www.dermalogica.dk

IDUN Minerals, komplet hudplejeserie
Det svenske miniralmakeup-brand, der laver fuldstændig vidunderlig makeup, har nu også
lanceret denne hudplejeserie, der består af en serie på otte utrolig skønne produkter fordelt
på rens og cremer. Passer til alle hudtyper.
Priserne er meget overkommelige, f.eks. øjencreme, 199 kr., dagcreme, 279 kr., og
rensevand, 189 kr.

Skin Regimen, Microalgae essence
Olie-serum til krop og sjæl. Start med at gnide den mellem dine
håndﬂader, sæt hænderne foran ansigtet, og tag en dyb indånding.
Tag derefter olien på dit afrensede ansigt og din hals, inden du
påfører dine cremer.
En hverdagsluksus til byboere, som reducerer ældning forårsaget af
stress og forurening.
Pris 445 kr. Forhandlerinfo: tlf. 33 32 33 22
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IDUN Minerals, neglelak
Den sundeste neglelak. Der er fjernet de fem sundhedsfarlige kemikalier,
som der normalt er i neglelak. Og trods det er IDUN-lakken en af de mest
holdbare lakker, jeg har prøvet – og den behøver kun et lag. Jeg er fan!
Pris: 79 kr.
Forhandlerinfo: tlf. 22 28 66 00

