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RENE BISSER
Selv ikke den mest grundi-
ge tandbørstning kan få alt det 
med, der sidder mellem tæn-
derne. Apotekets nye tandstik i 
splintfri plast har derfor en bør-
ste i den anden ende, en lil-
le flad, fjerformet en af slagsen, 
som renser godt ud mellem 
tænderne. I den anden ende er 
der en klassisk, spids tandstik.  
60 stk. ca. 45 kr. på apoteket.

HJEMSTAVNSLÆNGSEL
Åh, hvor det gippede i mig, da jeg indfødte aarhusia-
ner så Arne Jacobsens berømte rådhustårn fra Smi-
lets By gengivet på Vissevasses smukke billede. Og 
mon ikke en fannik eller to kan få tårer i øjnene over 
den smukke Fanø-kvinde ved vandet? Vissevasse har 
masser af skønne, danske hjemstavnsmotiver i sam-
me poetiske, grafiske stil. De købes med eller uden 
ramme på vissevasse.dk, tlf. 71 99 23 23, fås i flere str. 
Priseks. 15 x 21 cm med egetræsramme ca. 195 kr.

LAD DET GLØDE
Det er moderne med na-
turlig glød og udstråling i 
ansigtet, og hos Essence 
har man lavet en hel lil-
le Glow Collection af pro-
dukter, der får huden til at 
se frisk, nyvasket og na-
turlig ud. Bl.a. såkaldte 
highlighter-produkter med 
pigmenter, der fremhæver 
trækkene. Ca. 25-45 kr. 
stk. i Føtex og Bilka.

KORT OG 
GRØNT
Den smukke og klas-
siske, ærmeløse kjo-
le i velsiddende bomuld/
elastan i en skøn palet 
af blå og forårsgrønne 
farver er perfekt til både 
hverdag og fest. Pris ca. 
999 kr. i str. 34-48 fra  
Elton, tlf. 97 12 24 11. 
Tilbehøret er privatejet.

BLØDE HÆLE
Heel & Elbow Dry Skin Repair fra Exuviance er en 

avanceret, parfumefri specialcreme med ingredienser, 
der på en og samme tid eksfolierer, blødgør og re-

parerer tør og sprukken, hård hud på fødder, albuer, 
knæ og hænder. Cremen indeholder bl.a. E-vitami-
ner samt exfolierende AHA-syrer, og pga. de sidste 
anbefales det at huske solcreme på de behandlede 

områder. 100 gram ca. 298 kr., tlf. 33 91 91 48.

ROSENGULD
Rosaforgyldt sølv er virkelig smukt til nordisk hud, ik-
ke mindst når den får lidt sommerglød. Egoiistee-
øreringe i rosaforgyldt sølv til ca. 1.559 kr. er fra 
Chros Copenhagen, tlf. 50 70 22 00. Halskæden 
i ligeledes rosaforgyldt sølv med cabochonsleb-
ne hvide topas-ædelstene til ca. 1.999 kr. er fra 
Jewlscph, tlf. 35 83 08 30.

Vi udlodder 6 kjoler fra Elton,  
præmieværdi ca. 999 kr.  

Deltag via hjemmesiden senest d. 12. 
april på www.fj.dk/mit eller pr. brev til  
Familie Journal, Boks 20, 0900 Kbh. C. 

Mærk kuverten ELTON.
Husk navn, str., leveringsadresse 

og tlf.nr. Præmien kan 
ikke byttes.

VARMEBESKYTTELSE
Beology-hårplejeserien fra Schwarz-
kopf indeholder antioxidantrige hav-
alger, der nærer og blødgør hå-
ret i dybden og beskytter både 
hår og hovedbund. Heat Protect 
Smoothing Spray Essence (150 ml 
ca. 129 kr.) har en varmebeskytten-
de teknologi, der styrker håret, når 
man f.eks. føntørrer det.  
Fås på matas.dk.
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