KORT & GODT

Et strejf af Østen
Du skulle gerne drømme dig hen – bogstaveligt talt – til Østens
smukke henna-dekorationer, når du ser det flotte sengetøj fra
SödahL i 100 % økologisk bomuld til priser fra 299,95 kr.

Miljøvenlige
lækkerier
Uhm, den smager godt, denne mørke
chokolade med ristede hasselnødder,
Sicilian Hazelnut fra engelske Seed
and Bean, der fremstiller økologiske
chokolader i mange forskellige
velsmagende varianter. Alle er
fremstillet ud fra fairtrade-principper,
og bare tænk lidt, men godt, for
smagen er rig og intensiv. 100 g,
27,95 kr.

Forår i boligen
De er så fine, disse nyheder fra Living & More
by Coop, der kan fås i Kvickly fra uge 17 og
frem. Vase med fuglemotiv, H: 21 cm, Ø: 13
cm, 79,95 KR. Keramikrukke med blomsterlåg,
H: 12 cm, Ø: 12 cm til 79,95 kr.

Billigt, mellem- & luksuskøb: ØJENPRODUKTER
Har du brug for et lille ”quick-fix” til dine trætte øjne, er det genialt med en øjenmaske,
der giver øjeblikkelig friskhed og pleje. Pearl
Eye Mask fra Sephora hedder denne fine
sag, der er beregnet til at lysne og forfine linjerne om øjnene, så de ser mere strålende
ud. Indeholder bl.a. perle- og, hold fast,
broccoli-ekstrakt. Sæt eventuelt noget rolig
musik på, og betragt det som en velfortjent
selvforkælelsstund, når du lægger dig med
de to lapper placeret under øjnene det kvarters tid, der anbefales.
Fjern eventuel overskydende væske bagefter,
men rens ikke yderligere.
Huden om øjnene føles
øjeblikkeligt mere klar
og opfrisket. 40 kr.
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Med Hydro Balance & Eye Cream behøver
du kun ét produkt i rejsetasken eller på
toilethylden, for den er så mild og let i konsistensen, at selv de sarte øjenomgivelser
kan tåle den. Den er formuleret med kun
14 ingredienser og uden hverken parfume,
farvestoffer, konserveringsmidler, æteriske
eller mineralske olier. Den føles super behagelig på både hud og øjne, og det er skønt,
at man ikke skal forholde sig til dufte af nogen art. Macadamia-olie, A- og E-vitamin og
blomsterekstrakt fra den subtropiske plante
Spilanthes Acmella er med til både at pleje
huden og give
den en god
elasticitet.
Xellence,
50 ml, 599 kr.

Iris Black fra Foreo er en dyr lille fætter, men
har også 10 års kvalitetsgaranti og 2 års begrænset garanti. Og så er den genial til den
delikate hud om øjnene. Iris Black er skabt
ud fra den kinesiske tradition ”Eye Tapping”, og det er blide T-Sonicbevægelser, der tapper huden
ud fra en ønsket hastighed. Du
kan vælge et spa-niveau, der
både tapper og pulserer let, og
pure-niveauet, der føles som en
let manuel massage om øjnene.
Den masserer med andre ord
huden og linjerne om øjnene på
ultra-nænsom vis, og blot efter
nogle dages brug er man blevet
lidt afhængig af de fine vibrationer. 1.099 kr.

