NEGLEBÅNDSPLEJE

Cuticle Repair fra Appeal 4 er en
neglebåndscreme, som tilfører fugt
til neglebåndene, blødgør dem og
lader dem vokse sig sunde og
stærke i stedet for at flosse og
bløde. 59 kr. på bl.a. appeal4.dk.

Den vamsede, blommefarvede akrylpullover til ca. 199 kr. og de
stjerneprintede koralrosa
jerseybukser til ca. 149 kr.
er skønt og lunt skoletøj i str. 92-140 fra
Kids-Up, tlf. 74
43 02 07. Tilbehøret er privatejet.

Badeanstaltens solbær-saltscrub til
kroppen er sammensat af havsalt og
solbærkerner, der fjerner døde hudceller
og giver en glat hud, samt plejende olier
fra jojoba, mandel og raps, der virker
blødgørende. Desuden har den en dejlig
duft af blomster, bær og citrus. 275 g
ca. 115 kr, tlf. 98 77 05 88.

Foto: Carina krüger m.fl.

SKOLEVAMS

SKRUB MED SOLBÆR

FORHANDLERE:
Alle de nævnte
telefonnumre
henviser til
nærmeste
forhandler.

TIL EFTERÅRSBUKETTER

Justs smukke og slanke, 30 cm høje
vase i sort keramik med glaseret
inderside, grå krave og ru yderside
med retro-inspireret mønster koster ca.
399 kr. fra Rikki Tikki, tlf. 98 57 27 55.

GRÅ
EMINENCE

HJEMMEHYGGE

Ahhh, det lune og bløde tøj indbyder
til en hyggedag hjemme med kaffe og en
god bog. Inderst en undertrøje i 100% uld
til ca. 180 kr. og uldne leggings i samme
materiale til ca. 300 kr., begge fås i str.
S-XL fra Femilet, tlf. 96 60 44 44. Den
ultrabløde, behagelige jakke i polyesterplys
fås i str. XS-XL til 700 kr. fra Blue Sports
wear, tlf. 20 60 86 99. På fødderne et par
fine, uldfiltede hjemmesko med pailletter
og god, fast sål til 399 kr. i str. 36-42
fra Ara Shoes, tlf. 70 23 24 29.

ETIP
n MOD

Criss crosssengetøjet er
etnisk inspireret med små
kelimornamenter og produceret i
100% økotex-bomuld. Pris ca. 549 kr.
for et sæt med dynemålene 140 x 200 cm.
Sailor hedder den
sømandsknyttede
strikplaid i bomuld til
ca. 699 kr. (130 x
170 cm). Begge er
fra Södahl, tlf. 89
28 13 00. Skal
den grå farve
også med ind
på badeværelset, klarer
Lene Bjerre
det med sit
fine Laurenhåndklæde i
bomuld/frotté
med frynser til
179 kr.
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