Favoritter

Grå til
det hele
De luxe-cardiganen
i den blødeste uld
har fine detaljer
med knapper og
strikbånd ved ærmerne. Den kommer til at hænge på
mig denne sæson.
Fra Slowfashionhouse til 1.800 kr.

Lak & læder
AF mode- og skønhedsredaktør vibeke nielsen
foto: martin
tanggaard m.fl.
adresseliste side 150

Jeg gør den mørke tid lidt sjovere
med fræk lak på neglene, rå læderjakke og festlige gummistøvler.
Så rå
Jeg er vild med hele
bundtet af armbånd
fra TokyoJane. Jeg vil
ønske mig hver og ét.
Pris 199 kr. pr. stk.

Køb i

feminashoppen.dk

Jævn hud

Lækker læder

Danmark på
neglene
Jeg er meget glad for
Herômes lakker – de holder og er lette at lægge.
Vinterkollektionen er inspireret af Danmark. Jeg
er faldet for smukke grå
”Elsinore”, lilla ”Frederiksberg” og pink ”Roskilde”
Pris 75 kr. pr. stk.

Flydende sæbe
Jeg er vild med flydende sæbe. De franske er
mine favoritter – her i
cool, sort glasudgave
med sesamolie og duft
af orkidé og ylangylang. 300 ml koster
139 kr. fra Eco-Art.
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Jeg prøver rigtig mange skønne cremer og er senest blevet
helt vild med Biotherms Skin
Vivo Uniformity. Her er cremen, som jeg oplever giver
min hud en ensartet struktur
og hudfarve – de enkelte
mørke pletter og rødme er
næsten udvisket. Dagcremen
passer alle hudtyper og har
SPF 15. Pris 50 ml 495 kr.

Jeg har det rigtig godt
i læderjakke. Denne
vinter drømmer jeg
om den virkelig flotte
sorte bikerjakke fra
Vadum. Pris 3.499 kr.

On the spot-virkning
Nivea Visage’ geniale serum
Q10plus Skin-Refining GelSerum har den lækreste lette
konsistens og lover omgående
udglattende effekt. Grunden til,
at den nu er blevet min favorit,
er, at jeg straks kunne se, den
reducerede de lidt store porer
på næsen. Pris 134,95 kr.

Lilla gloss
Hunter-gummistøvlerne har sneget sig ind på mig – endda i flere
farver. De blanke lilla er da heller
ikke til at modstå. Pris 1.099 kr.

