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A-Derma, tlf. 88 93 97 00 // Benamôr, tlf. 26 20 20 66 // Essie, tlf. 43 24 65 57 // Etat Libre d’Orange, tlf. 26 20 20 66 // Evolve, tlf. 55 72 11 00 // Nilens Jord, tlf. 44 95 00 08.

LÆSERSERVICE

Naturlig hårstyling

Nilens Jord har netop 

lanceret en komplet og 

efektiv stylingserie til 
håret bestående af seks 

nyheder, alle med det 
internationale Allergy-

Certiied-stempel. Her 
Volume Mousse, 200 
ml, og Heat Protection 
Spray, 150 ml. 
Pris 129 kr. pr. stk.

Vask i olie

Den lette badeolie med 

naturligt indhold Super 

Berry Bath & Shower 
Oil fra Evolve Organic 
Beauty renser, fugter 
og nærer min hud på 

en gang, så jeg ikke be-

høver at pleje den efter 
badet. Olien reducerer 
desuden forekomsten 

af ar og strækmærker. 
250 ml, 250 kr.

Forkæl din krop

Få en glattere, genbalanceret og frisk hud på krop-

pen med Benamôr Alantoine Milky Body Cream, 
der har en let konsistens, hurtigt trænger ind i 
huden, og som dufter vidunderligt af citrus. 
150 ml, 150 kr.

Sommernegle

Den ine livlige bærrøde neglelak Bunches of Love 
fra Essies Midsummer neglekollektion kommer til 

at pynte på mine negle lere gange denne sommer. 
Både på hænder og fødder. 
13,5 ml, 100 kr.

Beroligende SOS-spray

Cutalgan Refreshing Spray Ultra-Calming fra A-Derma 
burde stå på enhver badeværelseshylde og ligge 
i kuferten, når du rejser. Den beroligende spray 
mindsker øjeblikkeligt ubehag i huden efter f.eks. for 
meget sol, insektstik eller atopisk kløe og virker i op til 
seks timer. Virkelig efektiv! 
100 ml, 120 kr.

Blomstret  
og ren duft

Etat Libre d’Orange Exit 

The King slog totalt 

benene væk under mig, 
første gang jeg duftede 
til den, og jeg er stadig 
lige vild med dens beru-

sende blanding af blom-

ster, sæbeskum, mos og 
skønne trænoter. 
EDP 30 ml, 450 kr.

METTES SKØNNE FAVORITTER

Kosmetolog Mette Bundgaard

Skønhedsjournalist, kosmetolog og makeup-artist  

Mette Bundgaard, 60, deler hver uge ud af sine personlige 

 favoritter og giver inspiration til dit næste skønhedskøb.

TIP

Læg en klar underlak 

på alle neglene inden 

den farvede lak, da det 

beskytter neglepladen 

mod misfarvninger og 

nivellerer eventuelle 

rillede negle.


