
Ved Tonie Ørvad 
Andersen

Vi udlodder 4 frakker fra Danwear, præmie-
værdi ca. 1.499 kr. Deltag via hjemmesiden 

senest d. 5. oktober på www.fj.dk/mit 
eller pr. brev til Familie Journal, Boks 20,  

0900 Kbh. C.  Mærk kuverten ZEZE.  
Husk navn, str., leveringsadresse og tlf.nr.

Præmien kan ikke byttes. 

VELGØRENDE VARME
Varmedunke er uundværlige hjemme hos os, hvor 

de trøster og lindrer alt fra børnenes vokseværk til 
de voksnes rygsmerter og giver varme til kolde 

fusser ved sengetid. Disse to-liters varmedun-
ke fra Sipacare, tlf. 70 27 00 32, har et super-
blødt betræk, der kæler for huden og be-
skytter den, så varmedunken ikke føles for 
hed. Den er CE-mærket og fås i mange 
farver, en enkelt med prikker, pris ca. 150-
190 kr. stk. på apoteket eller hos Matas.

HOLD BACILLERNE STANGEN
Forkølelsessæsonen er så småt over os, og det er 
klogt at tage alle de forbehold, man overhovedet kan, 
for at undgå overførsel af smitsomme bakterier og vi-
ra. Vær f.eks. ekstra omhyggelig med håndhygiejnen, 
når du har rørt ved store smittebærere som håndtag, 
gelændere, indkøbsvogne osv. (og efter egne nys og 
næsepudsninger, så du ikke smitter andre, hvis du al-
lerede er ramt). En god hjælp hertil er desinfektions-
servietter eller håndsprit/alcogel, som begge fås på 
apoteket (ca. 39-75 kr.). Har snuen indfundet sig, kan 
Apotekets Stop Forkølelse Næsespray lindre sympto-
mer og irriterede slimhinder, ca. 75 kr.

LUN LETHED
Den supersmarte, vatterede jakke 
med kunstigt fremstillede dun, der 
har samme lethed og isoleringsev-
ne som dun men er bedre for aller-

gikere, har mange fikse de-
signdetaljer som f.eks. 

let skrånende lom-
mer og stikninger, 

der giver jakken 
en slank silluet. 
Ca. 1.499 kr. i 
str. 36-50 fra 
Danwear, tlf. 
86 80 04 94. 
Tilbehøret er 
privatejet.

15 SMÅ 
MIRAKLER
Osis+ Session Label Mi-
racle 15 er en såkaldt 
stylingcreme med ik-
ke færre end 15 egen-
skaber, der gavner hå-
ret, hævdes det. Blandt 
dem er evnen til at be-
skytte håret mod varme 
fra føntørrer mm., kon-
trollere krus og tilføre 
glans. Ca. 169 kr. fra ID 
Hair, tlf. 86 74 28 22.

SMÅBIDDER FRA BITZ
De nye produkter i sundhedseksperten 
Christian Bitz’ populære stentøjsserie be-
står bl.a. af flere små skåle med så-
kaldt reaktiv glasur, som giver hver 
skål sin helt unikke finish. Det fi-
ne kabaretfad i træ med tre til-
hørende skåle koster ca. 359 
kr., de søde, små miniskåle 
til salt, peber, nødder el-
ler lign. ca. 159 kr. for 
fire forskellige stk. 
Tlf. 89 28 13 00.

SENGETID
Spiga hedder det ele-
gante, sildebensvæ-
vede sengetekstil i knit-
rende bomuld indfarvet i 
doucede nuancer fra Juna, 
tlf. 45 88 66 33. Sætpris  
ca. 549 eller 599 kr., alt efter  
dynelængde.
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