
UD I DET BLÅ
Det flotte Belmont-kuffertsæt fra Delsey Paris 
består af en smal kabinetrolley med fire letkø-
rende, lydløse hjul og en mellemstørrelse 
kuffert ligeledes med hjul, også den er 
utroligt nem at køre rundt med. Begge 
kufferter har kombinationslås og en 
indvendig opdeling med flere rum, så 
dit tøj ligger optimalt. Den mindste 
måler 55 x 40 x 20 cm og koster ca. 
799 kr., den anden 70,5 x 47 x 28,5 
cm til ca. 1.099 kr. Tlf. 57 67 14 33.

SOMMERFØDDER
Barfodssæsonen er godt i gang, og fødderne tørster efter lidt opmærksomhed: Blødgør dem i et 
bad med opfriskende Aqua Blue Foot Salt med lakridsrod, aloe vera og citrus fra DM (70 g 66 kr.), 
dmskincare.dk. Derefter plejes de ved at sidde med en såkaldt Soften Sock spækket med ple-
jende mandelolie, sheasmør mm. på. Man kan også opfriske dem med Fresh Feet kølende gel 
med blåbær og mint. Begge er fra Montagne Jeunesse til ca. 15 kr. stk. i Matas. Weledas Foot 
Balm dufter friskt af æteriske olier af Litsea cubeba, bjergpebertræ samt lavendel og rosmarin, mens 
beroligende morgenfrue og økologisk olivenolie blødgør den hårde hud. Ca. 89 kr. på weleda.dk.

BØLGEGANG I BADET
Badeforhænget er et af de mest 
udsatte stykker boligtekstil, vi har 
– det sjaskes til i sæbe, shampoo 
osv. og bor i et fugtigt miljø, ofte 
soppende i vand. Det forkorter 
levetiden, og derfor giver det god 
mening at skifte det ud fra tid til 
anden. En skøn, sommerlig poly-
estervariant på 180 x 200 cm med 
blå bølger på og 12 huller med 
ringe i finder du for ca. 295 kr. hos 
Home Junkie, tlf. 91 52 03 43.
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FLAD FORNEMMELSE, JA TAK!
Blå skindsandal med behageligt lav hæl og brede 
remme ca. 499 kr. i str. 36-41 (fås i halve numre) 

fra Caprice, tlf. 20 23 10 30.

Ved Tonie Ørvad  
Andersen
Ved Tonie Ørvad  
Andersen
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Vi udlodder 3 kuffertsæt á to stk. 
(kabinetrolley og mellemstr. kuffert) fra Delsey, 
præmieværdi ca. 1.898 kr. Deltag via hjemme-
siden senest d. 11. maj på www.fj.dk/mit el. 

pr. brev til Familie Journal, Boks 20, 0900   
Kbh. C. Mærk kuverten DELSEY. 
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FRA 
MORGEN 

TIL MIDNAT
Den skønne midnatsblå vis-
kosekjole med korte ærmer, 

top under og sød elastikdetalje i 
siden er sommerens mest alsi-

dige kjole til ca. 499 kr. i str. 
42-54 fra Adia, tlf. 73 12 

15 00. Tilbehøret er 
privatejet.
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MERE MARINE
Ud i regnen i maritime farver og møn-
stre. Inderst en blå- og hvidstribet 
bomuldsbluse til ca. 599 kr. i str. 
S-XXL fra Skovhuus Strik, tlf. 97 11 
67 33. Over den en marineblå, foret 
regnfrakke med hætte til ca. 1.000 kr. 
i str. XS-XL og dertil bukser i poly-
ester/elastan til 500 kr. i samme str., 
begge fra Helly Hansen, tlf. 80 88 69 
13. Blå sneakers ca. 599 kr. i str. 
36-42 fra Tamaris, www.tamaris.com.

SLUKKER 
TØRSTEN
Hydra-Essen-
tiel er navnet 
på en fugtgi-
vende hudple-
jeserie fra 
Clarins, tlf. 44 99 
90 99. Den er 
baseret på plan-
teingredienser, 
der styrker 
hudens naturlige 
fugtindhold ved at 
stimulere hudens 
egen produktion 
af vandbindende 
molekyler. I serien 
findes fem pro-
dukter, bl.a. 
denne tørstsluk-
kende duo af 
dagcreme til 395 
kr. og serum til 
455 kr.

SØDT TIL 
SØNNIKE
Skal der holdes 
barnedåb eller 
babyshower for 
en lille dreng, har 
Bækkelund, tlf. 
87 25 75 75, en 
masse fint 
bordpynt. Bl.a. 
de lyseblå servietter og 
løbere i tekstillook og de 
små æsker, man kan 
lægge lidt sødt eller en lille 
hilsen i til hver kuvert. 10 
æsker ca. 49 kr., 12 servietter 
ca. 40 kr. og løber ca. 35 kr. 
Mynte-keramikkander i farven 
Nordic Sky ca. 80 og 135 kr. fra 
Ib Laursen, tlf. 75 42 43 00.

SIKKER STRYGNING
Dampstrygejernet Sinsixx Sensor-

Secure fra Bosch slukker automatisk, 
når man slipper håndtaget, og varmer 
op igen på et øjeblik, når strygningen 

genoptages. Genialt til de glemsomme, 
pris ca. 879 kr., tlf. 44 89 80 18.

ALLE ELSKER AKELEJER
De skønneste akelejer er afbildet på de fine sager fra 
Koustrup & co., tlf. 44 95 17 77: kunsttryk (A2 str.) ca. 239 
kr., bakke i birkefinér ca. 279 kr., viskestykker og pude (48 
x 48 cm) i økotex henholdsvis ca. 85 og 299 kr.

KLASSISKE RHOMBER
Lyngby Porcelæn har succes med sit klassisk 
smukke og enkle porcelænsstel med rhombemøn-
ster. Sukkerskål ca. 399 kr., to krus med hank ca. 
299 kr., tlf. 45 88 66 33.
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SOL OG STRAND 
La Roche-Posays nye Anthelios Wet Skin sollotion 
SPF50+ til børn er udformet med en såkaldt 
Wet Skin-teknologi, der med lethed smøres på 
våd hud, så man kan snuppe børnene, lige når 
de kommer op af bølgerne! Cremen danner en 
usynlig, vand- og sandafvisende film, der yder 
meget høj beskyttelse. Fås på apoteket. Sjove 
UV-beskyttende badebukser med Hr. Skæg-motiv 
ca. 199 kr. fra Fred’s World, tlf. 70 70 25 02. 

FORÅRS-
SUPPE
Skål og tal-
lerken i blåt 
stentøj med 
brun under-
side ca. 109 
og 139 kr. og 
glaskrukke til 
f.eks. kryd-
derurteplan-
ter ca. 15 kr. 
fra Ib Laur-
sen, tlf. 75 42 
43 00.

LAv MAD 
I BADET
De fleste børn elsker 
at ”lave mad” i badet. 
En skæg måde at give 
dem mulighed for det er via det flydende køkken fra 
BathBlocks  til ca. 249 kr. Skal der ekstra feststemning i 
badet, står Tinti klar med sine naturbaserede farver, sæber og knitrende 
badekrystaller, alle dermatologisk testet og uden kunstige konserveringsmid-
ler. En hel skattekiste med Tinti produkter koster ca. 299 kr., delene kan også 
købes enkeltvis. Fra Andemors Verden, tlf. 70 20 32 01.

FRISK LILLE FYR
Der er fuld fart på traktorerne på 

den lille fyrs søde jumpsuit i 
blødt bomuld. Pris ca. 179 kr. 

i str. 0-48 mdr. fra Kids-Up 
Baby, tlf. 74 43 02 07. Til-

behøret er privatejet.

PLEJE EFTER SOL
Nyere studier peger på, at din hud fortsætter produktionen af 

skadelige, frie radikaler, selv efter at solbadningen er ophørt, og 
derfor har La Roche-Posay lavet en ny aftersun-gelé med antioxi-

derende egenskaber, der beroliger, køler og fugter huden med 
bl.a. termalsk kildevand og E-vitamin. Fås på apoteket.

Ved Tonie Ørvad  
Andersen

VIND
Vi udlodder 2 telefoner fra Doro, 

præmieværdi ca. 2.499 kr. Hvad kan 
ladestationen også bruges som? 
Send FJK UR eller FJK STØvLE-
KNÆGT til 1266 senest d. 11. maj. 

Pris 10 kr. + alm. sms-takst.

■
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TAG TELEFONEN!
Den brugervenlige smartphone, Doro Liberto® 825, er 
en ideel begyndermodel, ikke mindst for dem, der er 
lidt oppe i årene. Den er udstyret med Doros hjælpe-
funktion My Doro Manager, som f.eks. nemt kan 
ændre på lyd og lys, gemme og dele billeder mm. 
Pårørende kan også benytte hjælpeprogrammet My 
Doro Manager til på afstand at gå ind i telefonen og 
f.eks. ændre indstillinger for brugeren. Tele-
fonen har en stor femtommers skærm, 8MP 
kamera og kan give ekstra høj lyd. Pris 
inkl. en smart, vandret ladestation, der 
også fungerer som ur og alarm, vejl. 
2.499 kr., tlf. 45 94 02 00.



NEM SÅRRENSNING
Salvequicks sårrensningsspray fås nu i 
en bekvem størrelse, der nemt kan 
være i tasken. Sprayen, som indehol-
der en 100% steril saltvandsopløsning, 
kan sprayes direkte på såret og skyller 
det nænsomt, så du hurtigt og effek-
tivt kan sætte et plaster på og komme 
videre. Ca. 59 kr. i dagligvarehandlen.

REN NOSTALGI 
Gammeldags sæbeskåle og knagerække 
i hvidemaljeret metal fra Ib Laursen, tlf. 
75 42 43 00, priser fra ca. 99-139 kr.

SÅ ER DER vAFLER!
Mynte-røreskål i keramik med hæl-

detud og hank ca. 120 kr. og små 
kakler fra Ib Laursen, tlf. 75 42 43 

00, 12,5 cm høj My Belle-marmor-
vase fra Excel, tlf. 36 46 22 00, 

ca. 299 kr., servietter ca. 19 kr. 
og lys i glas ca. 15 kr. fra Asp-

Holmblad, tlf. 43 22 96 96, 
Gestus vaffelmix fra Kiwi.

BEvAR BADETØJET
Nivea har lyttet til sine kunder og skabt en 
solcreme, Protect and Moisture, der for-
uden at beskytte huden nu også beskytter 
tøjet mod afsmittende, hvide striber. Priser 
fra ca. 59-99 kr. Så nu kan man med sindsro 
smøre sig ind og bagefter tage badetøj og tøj 
på, f.eks. den smarte fritidskjole i stretchfrotté til 
strand, pool, campingtur el.lign. til ca. 450 kr. i 
str. S-XXL fra Trofé, tlf. 40 97 37 52, eller den 
velsiddende Twist-badedragt til ca. 499 kr. i str. 
36-48 B/C-D/E fra Abecita, tlf. 39 76 17 15.

HJEMLIG 
HYGGE

Det hyggelige, himmelblå 
loungesæt i ultrablødt mikromo-
dal/elastan bestående af en lang 
T-shirt til 429 kr. og bløde bukser 
med elastisk talje til ca. 499 kr. er 
lige som den stribede housecoat i 

bomuld/polyester-frotté med 
hætte til ca. 599 kr. fra Calida. 

Alt fås i str. 36–48, tlf. 26 
73 96 97.

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.

BLOMSTRENDE 
TANKER

…synes at springe ud af det 
søde lille keramikhoved fra Bjørn 

Wiinblad, tlf. 45 88 66 33, når 
man stikker fine forårs- og som-

merblomststilke i, en efter en. 
Det fås i to str., ni eller 13,5 cm 

høj, til ca. 199 og 299 kr.
■

M
O

D
ETIP

11 • familiejournal.dk18/2017


