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Læserservice: b.young, tlf. 79 43 30 00  //  Birgitte Herskind, tlf. 52 30 59 59  //  Bruuns Bazar, tlf. 33 77 00 88  //  New Balance, tlf. 35 25 15 66  //  Sensai, tlf. 40 23 19 11 
Shoe The Bear, tlf. 25 21 08 23  //  XELLENCE, xellence-skincare.com 

LÆSERSERVICE

Søde kirsebær 
Skulderbluserne 
er kommet for at 

blive – og heldigvis 
for det. Denne er i 
en klassisk som-

merblå farve, men 
skiller sig alligevel 

ud med de søde, 
små kirsebær. Fra 

Birgitte Herskind til 
799 kr. 

Fantastisk fin 
Jeg er helt vild med 
den her kjole. Den er 
fyldt med fine detaljer, 
samtidig med at den 
er enkel og elegant, og 
så kan den både mik-
ses med høje stiletter 
og flade sneakers. 
Fra Bruuns Bazar til 
1.499,95 kr. 

Pas på håret
Der er altid fokus på, at 
vi skal passe på vores 
hår i de kolde måne-
der, men det er faktisk 
mindst ligeså vigtigt at 
passe på håret, når det 
er varmt. Især hvis du 
ligesom jeg holder af at 
bruge sommermåne-
derne i vandet. Så har 
håret brug for masser 
af pleje. Brug en olie 
efter badet, mens håret 
endnu er vådt. Fra 
XELLENCE til 69 kr. 

Tid til shorts 
Jeg synes altid, det er 
svært at finde shorts 
med en god længde, 
men de her er faktisk 
helt ideelle, hvad end 
de skal matches med 
en skjorte, en top eller 
den fine kirsebær-
bluse. Fra b.young til 
299 kr. 

Lækre læber
I sommermånederne 
ender jeg altid med at 
gå lidt ekstra farverigt 
klædt, og derfor skal 
makeuppen også være 
lidt neutral, men uden 
at være kedelig. Derfor 
bruger jeg en god, neu-
tral lipgloss som denne. 
Fra Sensai til 225 kr. 

En rigtig sommersko
Selv om det er sommer, kan man sagtens gå i andet 

end sandaler. Faktisk mener jeg, sommeren er et 
af de bedste tidspunkter til flotte sneakers 

– gerne med masser af farver. Det er 
noget så fint med en sommerkjo-
le og bare ben og sneakers. Som 
disse fra New Balance til 650 kr. 

Jeg er i sommerferiehumør og 
har derfor fundet en masse fint 

sommertøj, sommermakeup 
og sommersko. Forhåbentlig 

smitter humøret af. 

Et par fine basis-sandaler,
som er perfekte til en farverig
sommergarderobe. Fra Shoe 
The Bear til 500 kr. 
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Sød og enkel  
halskæde fra Birgitte 
Herskind til 399 kr.
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