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Vår i sikte!
Å, som vi lengter til våren nå!

TEKST: HANNE REMBERG FOTO: NTB OG PRODUSENTENE
Se forhandlerliste bak i bladet.

SELV VI SOM er glad i vinter og

snø begynner å kjenne på
vårlengselen nå. Selv om dagene
stadig blir lengre, så er det enda
noen uker igjen til det blir grønnere og mildere. Mars kan være
lunefull og vi vet aldri helt om
den bringer vår eller vinter.
Derfor er det deilig at det
kommer masse vårlige nyheter
i butikkene nå. Gult er en av de
store fargene denne våren, og
duft av sitrus like så. Og begge
deler er så forfriskende!
e.l.f., som står for eyes, lips,
face, er et forholdsvis nytt merke
som er verdt å merke seg. Det
produserer sminke til gode priser,
er 100 % vegansk og utfører ikke

tester som skader noen. I tillegg
engasjerer de seg i viktige
samfunnssaker som gjør det
verdt å støtte dem.
The Body Shop har også tatt
pandemien vi lever i på alvor
og har kommet med serien
Lemon, en rensende og
fuktighetsgivende serie. Blant
annet er det en antibakteriell
håndgel med i serien som inneholder 70 % alkohol og som
sørger for at hendene blir så
rene som mulig, men som
samtidig er mild mot hendene.
Så det er mye å glede seg til
framover, så før vi vet ordet av
det varmer solen igjen og
knoppene spretter!

AHA Peel Pads fra
Doctor Babor peller
huden med milde syrer
og stimulerer cellefornyelsen (kr 650).
Neck Fit Contour
Serum fra Dermalogica er et
oppstrammende
serum for hals og
brystparti (kr 995).

Brow Freeze fra
Anastasia Beverly
Hills temmer,
former og løfter
brynene og holder
dem på plass
(kr 265).

Lemon-serien fra The Body Shop skal rense og beskytte
huden din, og består av antibakteriell håndgel, hånd
såpe, hår- og kroppssåpe, ansiktsrens, bodylotion og en
frisk hårmist. Serien er 100 % vegansk og emballasjen
er resirkulerbar (fra kr 98).
Born in Roma
Yellow Dream
EdP fra Valentino med duftnoter av sitron,
musk og rose
(kr 950, 50 ml).

Enzyme Peeling
Balm fra Doctor
Babor eksfolierer huden din
effektivt, men
skånsomt
(kr 650).

The Ritual of Mehr er Rituals nyeste serie som dufter av
søt appelsin og sedertre. Seien inneholder produkter
både for kroppen din og for hjemmet ditt (fra kr 95).
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Teint Idôle Ultra Wear
Foundation Stick fra
Lancôme gir en fløyelsmatt finish (kr 460).
Teint Idôle
Ultra Wear
Blush fra
Lancôme
er en frisk
rouge i stickform (kr 460).

Stay Naked
Hydromaniac
Tinted Glow
Hydrator fra
Urban Decay er
en foundation
som dekker, gir
glød og masse
fuktighet (kr 360).

Glow Play Lip
Balm fra MAC
Cosmetics er
en fuktgivende
leppebalsam
med lett farge og
kommer i seks
ulike farger
(kr 175).

Lip Plumping
Gloss fra e.l.f
(kr 115).

Antiage Boost System
fra Linda Johansen er en
foryngende kur for
voksen hud (kr 1299).

Fluid Sheer fra Giorgio Armani er
flytende highlighter som nå kommer
i mindre størrelser (kr 380).

Balance fra Gewohl er
en serie som inneholder
probiotika tilpasset
hender, føtter og legger
(fra kr 265).

Luminous Silk Glow
Fusion Powder fra
Giorgio Armani kan
brukes alene eller
over foundationen
din. Kommer
i 12 farger (kr 405).

