n MODETIP

EKSTRA BLØDT
INDENUNDER

Femilets Celine-sæt består af
en Full Cup bh med rigtig god
komfort og blød overflade til ca.
390 kr. i str. B-G samt en behagelig trusse, takket være bomuld
ind mod huden, til ca. 150 kr. i
str. 36-46. Tlf. 96 60 44 44.
DETALJERIGDOM
Lene Bjerres Abella porcelænskollektion med
grafiske mønstre bliver udvidet med denne
skønne, gråviolette farve. Alle produkterne
kan tåle mikrobølgeovn og opvaskemaskine. De to skåle på billedet
er hhv. 12,5 og 15 cm
Ø og koster ca.
129 og 179 kr.
Tlf. 96 71
21 00.

EFTERÅRSBØRN

En praktisk, rummelig
heldragt er godt efterårstøj til de mindste.
Denne fra Papfar, tlf. 75 36
00 44, er i blødt bomuld og
har trykknapslukning, bindebånd i taljen og små,
dekorative lommer foran.
Ca. 299 kr. i str. 3-10 år.
Kjolen i 100% printet polyester til ca. 199,95 kr. gøres
efterårsklar med en lun
strikbolero i polyester/polyamid til ca. 199,95 kr. og
leggings af bomuld, polyester og elastan til ca.
99,95 kr. Alt fås i str.
92-140 fra Kids-Up,
tlf. 74 43 02 07.
Tilbehøret er
privatejet.

RUL
DUFTEN
PÅ

I UDBRUD

Stort set alle udvikler på et eller andet tidspunkt i livet akne – som regel starter det i
puberteten. Ecooking, tlf. 70 70 74 83,
har lanceret en ny rensegel og serum,
der fugter og renser huden i dybden
med bl.a. agurk og E-vitamin, pris ca.
189 kr. for 200 ml.
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FORREST
I FELTET

Dr. Lipps læbepomade er yderst populær
blandt førende makeupartister i England bl.a. pga.
sit ekstra langtidsholdbare,
glossy look og
den lindrende
formel med
masser af fugtgivende og
blødgørende
ingredienser.
Pris ca. 125 kr.
Tlf. 38 10 01
11.

Det økologi- og
allergivenlige
mærke John
Masters har lanceret tre nye, unikke
roll-on dufte, der
rulles på huden
uden brug af aerosolspray: Fresh
Floral, der dufter
af forårsstemning
og blomsterhav;
Sparkling Citrus,
af herligt forfriskende citrus og
Sultry Spice, der
har en varmkrydret vaniljebase med toner
af vilde blomster og appelsin. Ca. 198 kr.
stk. Tlf. 55 72
11 00.

TIL DE ENDNU
LUNE DAGE

Zhenzis løstsiddende tunika i
mønsterprintet viskose og
elastan koster 299,95 kr. og
passer perfekt til de behagelige bukser af viskose, nylon
og elastan til ca. 399,95 kr.
Begge fås i str. 42-56, tilbehøret er privatejet.
Tlf. 74 43 02 07.
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