
RÅD TIL FORBRUG

Forhandlerinfo:
Mikaka: mikaka.dk
Yves Rocher:  
yves-rocher.dk
Nilens Jord:  
Tlf. 44 95 80 00
Matas Argan Salt- 
bodyscrub: matas.dk/ 
tlf. 48 16 55 55
Jurenka Body Scrub: 
Tlf. 20 60 10 79

Duft af lemon
Jurenka Body Scrub er  
gel-agtig og derfor nem  

at påføre. 
Der er brugt økologisk 

rørsukker samt økologisk 
olivenolie og mandelolie, 

der tilsammen ifølge 
beskrivelsen giver en 
behagelig og nænsom 

scrub-oplevelse. 
Prikken over i’et er den 

skønne duft af citrongræs.  
Pris: 190 kroner.

Til hele kroppen
Matas Argan Saltbodyscrub 
er en velduftende peeling 
til hele kroppen. Kombina-
tionen af eksfolierende  
saltkorn og knuste skaller 
fra argannødder gør ifølge 
produktbeskrivelsen din 
hud blød og glat, da  
slibekornene skånsomt 
fjerner de døde hudceller.  
Pris: 64,95 kroner.

Sukker og middelhavssalt
Mild bodyscrub med sukker og fransk 
middelhavssalt, der eksfolierer huden 

og fjerner døde hudceller. Den er fra 
Nilens Jord og koster 199 kroner.

Brug den hver dag
En mildt peelende svamp 

fra Yves Rocher, som  
kan bruges hver dag i  

brusebadet – med eller 
uden brusegelé.

Huden bliver efter sigende 
blødere og glattere og føles 

behagelig hele dagen.
Hvis den bruges hver  

dag, holder den i cirka  
tre måneder.

Pris: 79 kroner.

Klar til sol
Mikakas økologiske 
Dead Sea Salt Body 

Scrub – White and Very 
Gentle er en velduftende 

forårsbebuder, som 
ifølge beskrivelsen mildt 
og skånsomt eksfolierer 
huden og efterlader den 

silkeblød og velplejet. 
Klar til sol og bare ben. 
Den koster 175 kroner.

Dette forår er noget helt særligt. 
Fordi vi i år har haft rigtig vinter med 
kulde, frosne søer og is på havet. 
Det gør overgangen fra vinter til 
forår meget mere speciel. 
Det ændrer dog ikke på, at huden 
skal skrubbes klar til bare ben og 
fødder. Hjælpen kommer her.

GAMLE BRÆNDEOVNE 
FÅR LÆNGERE LEVETID

GUIDE SKRUB HUDEN FORÅRSKLAR
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Køber du bolig med en brændeovn, der er 
fra før 2003, skal den skiftes ifølge loven. 
Men de gamle brændeovne har nu fået lidt 
længere levetid. 
Folketinget vedtog i december 2020 en ny 
lov, som betyder, at det bliver obligatorisk 
at skifte eller nedlægge en gammel 
brændeovn fra før 2003, når man køber 
bolig. Det skal ske inden for 12 måneder. 
Reglerne skulle være trådt i kraft her 1. 
april, men datoen er nu skubbet til 1. 
august i år.  
Fra den 1. august bliver boligkøbere altså 
forpligtet til at oplyse, om der står en 
gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, 
de har købt, når skødet bliver tinglyst.

FORBRUGER TABER  
SAG OM AFBESTILT 
KONFIRMATIONSFEST
Risikoen for coronavirus førte sidste år til, 
at kon!rmationer landet over blev "yttet, 
og også i år har "ere kirker meldt ud, at 
kon!rmationerne må udskydes som følge 
af covid-19-situationen. 
Når kon!rmationen udskydes, ønsker 
mange også at rykke festen, men det er 
ikke altid ligetil. 
Det viser en sag fra Ankenævnet for Hotel, 
Restaurant og Turisme om en kon!rmati-
onsfest sidste forår, hvor forbrugeren ikke 
!k medhold og tabte sit depositum.

Ikke krav på depositum
Forbrugeren ønskede at afbestille sel-
skabslokaler samt mad, fordi kon!rma-
tionen blev udskudt en måned. 
Ankenævnet vurderede, at der ikke var tale 
om en force majeure-situation, fordi der på 
tidspunktet for afbestillingen ikke var ud-

stedt et forsamlingsforbud, som omfattede 
den oprindelige kon!rmationsdato. 
Afbestillingen var derfor omfattet af udle-
jerens almindelige afbestillingsregler, og 
ifølge dem havde forbrugeren ikke krav på 
at få sit depositum på 3.000 kroner tilbage. 
Husk altid at have styr på betingelserne 
for at afbestille, før du bestiller. 
Hvis der ikke står noget om afbestilling, 
så aftal med leverandøren, hvad der 
skal gælde.
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