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1. Økologisk sæbe fra Dr. Bronner’s
med bl.a. kokosolie, olivenolie og
hampeolie, som du kan bruge til det
hele – alt fra krop til tøj, Pure Castle
Soap, 473 ml, 149 kr.
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3. Tilsæt lidt farve i dit badeværelse
med denne lille kurv fra OOhh
Florence, som er perfekt til f.eks.
en lille plante, og som koster 85 kr.

Psst…
Sæben fra
Dr. Bronner’s kan
bruges til ALT. Prøv den
f.eks. som shampoo,
tandpasta, mundskyld
og i karbadet. Det er da
et multiprodukt!

KORT & GODT
Q koger alt det interessante, sjove,
sunde og skønne ned til dig!

GoDt nyt
fra unDer(tøjs)
verDenen

Det er ikke bare en barm

Ingen overskårne
baller

Når kurverne skal tage sig bedst
ud, er undertøj altså vigtigt! Derfor er vi ret vilde med Sloggis
nye serie, Wow Breeze, hvor disse hipsters er fra – de har ingen
sømme, så vi kan nøjes med to
baller i stedet for de overskårne
fire, og så er materialet ultra-åndbart og fugtighedsregulerende.
Fås i str. 36-44 og koster 99,95 kr.
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2. Skal du ud i et vildt luksuskøb,
er spejlet her sagen – det er faktisk
et lille kunstværk. Reflections
Diamond Large Yellowgold Mirror,
100 x 72 cm, 5.900 kr.

Alt for mange kvinder rammes af brystkræft – de
nyeste statistikker fortæller faktisk, at det er hver
niende danske kvinde. For mange brystopererede kvinder er det ekstra svært at finde en
bh, der både sidder og føles godt, men nu har
Chantelle lavet en bh specielt til det. Bh’en er
udviklet i samarbejde med læger og testet af
kvinder, der selv har haft brystkræft, og er lavet
med ”memory foam”, der tilpasser sig den individuelle barm, udglatter og skjuler eventuelle
ujævnheder. Den har ingen generende bøjler,
men støtter barmen via konstruktionen på basen af bh’en, og så er den dækkende og har
lommer til proteser. God idé. Fås i str. A 75-80/
BCD 70-90/E 70-85/F 70-80. 550 kr.
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4. Et nyt tandkrus fra ExCel til 89 kr.
5. Skandinavisk minimalisme
tilsat lidt Hamam-stemning – nye
håndklæder fra Lene Bjerre,
100 x 50 cm, 179,95 kr.

