■ MODETIP

Ved Tonie Ørvad
Andersen

BLIV BARE HJEMME

14 dages fortrydelsesret. Tjenesten
udbydes af Aller Media, Havneholmen
33, 1561 København V, tlf. 70 20 75 92
(support alle hverdage kl. 13-16). For
at deltage skal du være mindst 18 år.

Uhmmm, det lækre, bløde sæt kalder
næsten på en af de dage, hvor man
bliver hjemme og futter hyggeligt
rundt hele dagen. Inderst en marineblå bomuldsbluse til 180 kr. og et par
løstsiddende ternede bomuldsbukser
til 230 kr., over dem en skøn housecoat i blødt polyestervelour til 400 kr.
Alle fås i str. 36-48 fra Femilet
tlf. 96 60 44 44.

TIL VÅBEN
MOD VABLER!
Salvequick erklærer krig mod vabler og blister på
fødderne med de nye vabelplastre Foot Care
Heels og Foot Care Toes. Deres praktiske former
passer til tæernes runding eller hælens bredde
og fungerer som en slags ekstra åndbar hud,
mens de afviser tryk, snavs og vand. Ca. 45 kr. i
Bilka, Føtex, Meny, Spar og ABC.

NÅR RØDMEN
RAMMER
Rosaliac-serien fra La
Roche-Posay er skabt til at
pleje, berolige og lindre
sensitiv hud med tendens til
rødme. I serien fås rensegelé, to typer dagcreme,
farvet CC-creme samt et
intensivt serum mod kraftig,
lokal rødmen. Fra ca. 139199 kr. (håndklæde fra
Zone, tlf. 86 60 25 30). Sart,
rødsprængt hud er også på
overarbejde om natten og
kan have gavn af LRP’s
Toleriane Ultra Overnight
gelé-natcreme, der med en
kombination af beroligende
ingredienser, E-vitamin og
lindrende, termalsk kildevand giver huden nattero.
210 kr. Alt fås
på apoteket.

■ HJEM KÆRE HJEM
BLÅT PÅ BADEVÆRELSET
Zones tidløse serie af badeværelsestilbehør, Nova
One, er både enkel og funktionel, og med den nyeste
farve i familien, den flotte kongeblå Royal Blue, er der
lagt op til klassisk, royal stemning på de danske
badeværelser. Sæbeskål ca. 99 kr., tandbørstekrus
ca. 129 kr., sæbedispenser
ca. 249 kr., toiletbørste ca.
349 kr. og 29 cm høj
pedalspand ca. 499
kr. Midnight Blue
håndklæde (50 x
100 cm) ca. 99 kr.
Vi udlodder 2 præmier fra Zone a
Tlf. 86 60 25 30.

VIND

komplet Nova One Royal Blue badeværelsesserie (5 dele) samt to håndklæder, præmieværdi ca. 1.529 kr.
Hvilken farve gemmer der sig bag
navnet Royal Blue?
Send FJK KONGEBLÅ eller
FJK KOKSGRÅ til 1266 senest
d. 19. november. Pris 10 kr.
+ alm. sms-takst.

LILLE CLARA...
...fra E.T.A. Hoffmanns eventyr Nøddeknækkeren er fremstillet i mundblæst, håndmalet glas
(med økologisk maling). Hun er 13 cm høj og
koster 109 kr. på julerosen.dk, tlf. 30 23 15 72.
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