n LIGE NU

HØJT OP

Har du en solsensitiv hud, bør du gå op i beskyttelsesfaktor 30
eller 50. Vita Liberatas Passion flower & Argan Dry Oil-serum
med SPF-faktor 50 er en fugtgivende, ikke fedtende solsprayolie til kroppen og ansigtet. Den indeholder ekstrakt fra passionsblomst, som nærer tør hud, og koster 298 kr. for
100 ml, tlf. 75 89 28 80. Green Peoples solcreme med
faktor 30 til ansigtet er parfumefri og velegnet til
sensitiv hud, pris 169 kr., tlf. 25 32 30 64.

n MODETIP

TIVOLI ER ÅBEN

Tivoli-dekorationerne fra Lightpapers er papirsskjulere med
trykte by-motiver på, som man
selv kan montere rundt om
almindelige vandglas, så de trylles om til fyrfadsskjulere. To stk.
69 kr. fra Lübech Living, lubechliving.dk, tlf. 98 10 16 17.

HJEMLIG
HYGGE

Det behagelige
bomuldssæt til søvn og hjemmehygge er i fine, mintgrønne
toner og kommer fra Femilet, tlf. 96 60 44 44: kortærmet
T-shirt med print af en lille fugl 220 kr., stribede bukser med
elastik i taljen 200 kr., begge fås i str. 36-50. Over skulderen
ses en mintgrøn, blød hygge sweater i akryl/polyester til
299,95 kr. i str. XS-XXXL fra Ze-Ze, tlf. 74 43 02 07.

HERLIGT TIL
HÅRET

Benecos’ nye og milde,
men stadig effektive, økologiske shampoo, indeholder specielt udvalgte urter
og fugtighedsgivende ingredienser, der gør håret
silkeblødt uden at få det til
at klaske sammen. Pris 59
kr. for 250 ml, matchende
balsam med bl.a. plejende
jojobaolie og melissa 69 kr.
Tlf. 33 33 04 00.
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DEJLIGE DRENGE

Robust, behageligt og
smart drengetøj findes både
hos Kids-Up og Kids-Up
Baby. Storebrors seje
denim-bermudashorts
koster ca. 269 kr., og den
stribede bomuldsbluse med
print ca. 149 kr., mens lillebror må af med ca. 129 kr.
for sin lille, lyseblå body
stocking med ankre på og
ca. 149 kr. for de bløde
sweatshorts i bomuld
med printet anker
bagpå. Babytøjet fås i
str. 0-2 år, børnetøjet i
str. 92-140. Tlf. 74 43 02 07
oplyser forhandler
for alt tøjet. Tilbehøret er privatejet.

TØRRE TIDER

Skønne, tykke badehåndklæder, alle i
bomuld og med den ferskenorange
som gennemgående farve finder man
hos Linum, tlf. 20 68 73 04: Det mønstrede strandhåndklæde koster 599 kr.
(90 x 180 cm), det stribede med glat
forside og frottébagside ca. 399 kr.
(100 x 150 cm), mens det helt ensfarvede fås i tre str. fra ca. 199-499 kr.
(50 x 100, 70 x 140 og 100 x 150 cm).
9

