Herlig høst
Høsten er godt i gang, og med den
har det kommet mange deilige nyheter
i skjønnhetsverdenen.
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FOR OSS SOM er glad i høsten,

er dette en veldig fin tid!
Fargene i naturen, den friske
luften, og mørke kvelder med
stearinlys og pledd. Og så er
det en ypperlig tid for å kjøpe
seg noe nytt, fordi det kommer
så mye fint inn i butikkene nå!
Eller vindusshoppe! For vi blir
oppfordret til å spare og bruke
det vi har, og det er et godt råd.
Men det er gratis å drømme,
og det er gratis å se i butikkene,
og så er det en deilig følelse
å spare til det du trenger, og
unne seg noe vi virkelig har lyst
på.

Skjønnhets- og velværeprodukter er forbruksvarer og vi
trenger stadig påfyll, men det er
unødvendig å kjøpe mer enn vi
trenger. Både miljøet og lommeboka har godt av at vi bruker opp
det vi kjøper, før vi handler nytt.
Vær bevisst og vær sikker på at
parfymen du kjøper passer deg,
at den kostbare ansiktskremen
gir din hud det den trenger. Bruk
pensel for å få ut siste rest av
leppestiften, og klipp gjerne opp
en tube for å få ut alt. På den
måten kan vi alle bidra til å få ned
forbruket, samtidig som vi må få
bruke de produktene vi liker.
Advanced Génifique Barrier
Repair Night Cream fra Lancôme
hjelper til med å reparere
hudbarrieren gjennom natten
(kr 850).

Helena Rubinstein kommer med to nylanseringer av
sine beskyttende og oppbyggende hudkremer;
Re-Plasty Age Recovery Cream (kr 3695) og Powercell Skinmunity Youth Reinforcing Cream (kr 1785).
IT Cosmetics sin hudkrem Confidence In A Cream,
kommer i en ny og forbedret utgave med enda mer
aktive og pleiende ingredienser (kr 545).
Skin Booster Priming
Serum fra Lancôme
glatter umiddelbart ut
ansiktshuden din og gir
den fuktighet, samtidig
som den forbedrer
huden over tid ved
jevnlig bruk (kr 585).

Body Superfood kroppskrem fra Garnier kommer
i 4 varianter; fuktighetsgivende vannmelon,
pleiende aloe vera, næringsgivende avokado
og reparerende kakao (kr 75).
Tea Tree Hair & Scalp
Scrub fra The Body
Shop for fett hår og
fet hodebunn
(kr 289).

Limited edition-kolleksjonen «Beleaf in yourself» fra Essie
er neglelakker med farger inspirert av høstplanter, og skal
inspirere til avslapning og kjærlighet til deg selv (kr 139).
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Med Tea Tree Face Base Refill Etui fra
The Body Shop, kan du fylle på med
Tea Tree Face Base pudder-foundation
når du går tom (kr 59 for etui, kr 239
for pudder).

SKJØNNHET

Har du sett på tv-serien «Bridgerton» kjenner du sikkert igjen
Armanis nye ansikt for herreparfymen Code Le Perfum;
Rege-Jean Page. Code Le
Perfum er en mer intens versjon
av den allerede eksisterende
Armani Code.
Prada lanserer en ny signaturduft
for kvinner; Paradoxe Eau de
Parfum. Den er tilegnet en selvstendig og sensuell kvinne med
slagordet «Never the same,
always myself».

Shimmer Saga fra
LH Cosmetics er
4 øyeskygger med mye
shimmer. De kan også
brukes over leppestiften
for ekstra skinn (kr 429).

Björn Axen utvider sin volumserie med Volumizing Dry
Shampoo Paste. Den bygger
opp volum i hårbunnen,
samtidig som den absorberer
fett (kr 220). I tillegg lanserer
de to nye rundbørster, Long
Barrel Brush, med egenskaper
som gjør føningen mer effektiv,
og gir et blankt og holdbart
resultat (kr 380 og kr 400).
Retinol Fast Release
Wrinkle-Reducing
Night Serum fra Kiehl’s
er beriket med ren
retinol for raskere
cellefornyelse og
fastere hud (kr 525).
Bi-Facil Clean and Care
fra Lancôme fjerner
alle øyesminke, også
vannfast, samtidig som
den pleier huden rundt
øynene (kr 310).

Palmolive lanserer to nye,
veganske dusjsåper. Upcycled
bruker ingredienser som ellers
ville blitt kastet som for
eksempel sitrusskall og
eukalyptusblader. De kommer
i resirkulerbare tuber (kr 40).
Rouge Pur Couture
The Bold fra YSL
pleier leppene, gir
holdbar farge og
fin glans (kr 405).

Lip Power fra Giorgio
Armani utvider med 8 nye
farger (kr 400).
Libre Le
Perfum har
noter av safran,
bergamott,
mandarin,
ingefær, appelsinblomst,
lavendel og
vanilje (kr 810,
30 ml).

Lip &
Cheek Tint
fra The
Body Shop
gir farge
til både
leppene
og kinnene
dine
(kr 179).

Color Riche Intense Volume Matte
leppestift gir en pudret, matt finish
uten å tørke ut leppene. Kommer
i 12 farger (kr 149).
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