
MILD AFRENSNING 
Hudplejeprodukterne fra græske Mythos 
er bygget op over en særlig hovedingre-
diens, nemlig en førsteklasses oliven-
ekstrakt. Der er netop lanceret nye, 

milde renseprodukter til at fjerne dagens 
snavs fra ansigtet: Facial Cleansing Gel 
med kamille, aloe vera og vegetabilsk 
baseret glycerin og Facial Tonic Lotion 
med salvievand og panthenol koster  
99 kr. stk. (200 ml), tlf. 23 23 85 85.

LIDT OVER 
SKULDEREN

Elegant selskabstaske i lyst syn-
tetlæder med gylden kæde  

(28 x 17 cm) 169 kr. fra Deich-
mann, tlf. 33 34 38 00.

HERLIGT TIL HERRERNE
Bulldog Skin Care for Men er, som navnet 
siger, en hudplejeserie til mænd. Den er 
udvundet af planteingredienser og essen-
tielle olier, heraf mange økologiske. Bulldog 
blev grundlagt i 2006 i England, og produk-
terne indeholder hverken parabener, kun-
stige farver eller syntetisk parfume. Mest 
populær er serien Original til alle hudtyper; 
ansigtsvask, scrub, fugtlotion og brusegelé 
til priser fra ca. 99-129 kr. i bl.a. Matas.

*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.

LETTE LAG
På varme dage bruges de smarte, prin-
tede viskose-piratbukser til 349,95 kr. og 
den ærmeløse, sorte top i 
polyestergeorgette med 
pyntesten til 299,95 kr. 
alene, og kommer 
der en brise, tager 
man den fine, 
hvide bolero-
cardigan i vis-
kose/lurex til 
249,95 kr. over. 
Alle tre fås i 
str. 42-56 fra 
Zhenzi, 
tlf. 74 43 02 07. 
Tilbehøret er 
privatejet.

Ved Tonie Ørvad  
Andersen
Ved Tonie Ørvad  
Andersen
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Vi udlodder 6 sæt fra Zhenzi, 
præmieværdi ca. 900 kr.   

Deltag via hjemmesiden senest d. 14. 
juli på www.fj.dk/mit eller pr. brev til 

Familie Journal, Boks 20, 0900 Kbh. C. 
Mærk kuverten ZEZE. OBS! Husk navn, 

leveringsadresse og tlf.nr. samt str.  
Præmien kan ikke byttes.

VIND

SVANEN OG 
KLØVEREN
De udskårne figurer 
i akacietræ fra Just 
har en indbydende 
glat overflade, man 
får lyst til at røre 
ved, og er et smukt 
blikfang i fx reolen, 
på kommoden eller 
bordet. Her ses et 
firkløver og en 
svane. I kollektio-
nen findes også et 
blad. Ca. 169,95 kr. 
stk. fra Rikki Tikki, 
tlf. 98 57 27 55.

KLOKKEKLART SIGNAL
Med dette fine børneservice i hvidt melamin 
sætter Kay Bojesen både alfabetet og klokken 
på menuen. Sættet består af tallerken (Ø 22 cm), 
dyb tallerken (Ø 18,4 cm) og kop (22 cl) og 
koster 299,95 kr. vejl. Det tåler opvaskemaskine 
til maks. 55 grader, men må ikke bruges i mikro-
ovn. Tlf. 45 88 66 33.
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ÉT TRIN OP
Den herlige lille dekorationsform i gråt 
cement kan enten som her bruges til bit-
tesmå stueplanter eller rumme blyanter, 
kuglepenne osv. Ca. 99 kr. (11 x 15 x 15 
cm) fra Bovictus, tlf 86 60 25 30.

CIRKLER TIL MÅLTIDET
Circles hedder den fine dug i 100% jacquardvæ-
vet bomuld fra Bjørn Wiinblad. Den kan vaskes i 

vaskemaskine ved maks. 40 grader og koster  
ca. 699 kr. med målene 150 cm x 250 cm,  

fås i creme eller grå. Tlf. 45 88 66 33. 

LYS UNDER 
ØJNENE
Skyn Icelands Under-
Eye Illuminator er en 
fjerlet, serumlignende 
øjengelé, som vha. 
ingredienser som lin-
derarod, ferskenblade, 
grapefrugtekstrakt, 
hyluronsyre, arktiske 
frøolier og islandsk 
gletschervand er 
udviklet til at lysne og 
genopfriske stresset 
og træt hud under 
øjnene. 15 ml 300 kr., 
tlf. 40 80 96 67. 

BRANDSMART  
I BØLGERNE

De to supersmarte badedragter 
med enten figurslankende striber 

eller hvidt mønster og lukning i 
nakken er fra Damella, tlf. 26 73 96 

97. Begge er meget komfortable 
og i en kvalitet, der tåler klor- og 

saltvand. Pris pr. stk. 549 kr. 
i str. 36–54.

UNDER LÅG
Fine små lågkrukker i keramik og træ 39 og 
49 kr. i Kvickly, tlf. 43 86 43 86.

nUGENS TIP

LUFT TIL UNDERSÅTTERNE
Bløde, fjedrende såler, inderfor af skind og en luftig konstruktion, 

der giver masser af ventilation til varme sommerfødder, får man alt 
sammen i disse to sandaler fra Ara Shoes, tlf. 70 23 24 29. 

Pris pr. par. 599 kr. 
 i str. 36-42.
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FORNY MED FOLIE
En nem, hurtig og fuldstændig ”redskabsfri” måde 
at forny sine fliser i badeværelse, køkken og andre 
steder er med såkaldt flisefolie. Det er små, farverige 
stickers, der uden brug af redskaber klæbes op på 
de eksisterende fliser og således giver væggen et 
helt nyt look. Denne fine version med bregneprint 
måler 14,9 x 14,9 cm og er fra Tile Junkie, tlf. 91 52 
03 43. Den indgår i et sæt med ni forskellige motiver, 
der sælges for 329 kr. Der fås også sæt med andre 
ens motiver, se mere på homejunkie.dk.



BRILLER EFTER BEHOV
Sommer er solbrilletid, og hvis man kan 
erhverve sig et par med gode, UVA-
beskyttende glas til en fornuftig pris, er 
det klogt at have et ekstra par eller to, så 
man aldrig skal undvære. Have A Look er 
et online-brillekoncept, hvor man finder 
netop dét. Et par koster 189 kr., tre par 
450 kr. Og hvis man har brug for dem 
med styrke, kan man også få det. Man 
skal bare kende sin styrke på forhånd  
og bruge den samme på begge øjne. Se 
mere på havealook.dk, tlf. 25 12 00 98.

TO MÅ MAN VÆRE
Til dem, der elsker bikinier og foretrækker 

dem med en god, støttende bh og en 
trusse, der dækker lidt af maven, er denne 

marineblå sag med hvide prikker fra Abecita 
perfekt! Den hedder Joy og har en blød og 

behagelig bikinioverdel uden bøjle med tredelt 
skål, som giver en fin støtte. Den er desuden 

foret og har lommer med udtageligt fyld, 
som også kan erstattes med proteser. Pris 
499 kr. i str. 36-46 B/C-D/E. Trussen med 

regulérbar højde fås i str. 36-44 til  
299 kr. Tlf. 39 76 17 15

KOKOS PÅ TOPPEN
Et højt indhold af fedtsyrer og 

polypfenoler i kokosolie gør det 
sammen med plejende proteiner og 

antioxidanter i kokosmælk til et 
klogt valg at anvende kokos i vaske- 
og plejeprodukter. Ogx’ Nourishing 
Coconut Milk-shampoo og balsam 
fugter således tørt og kruset hår  

– og styrker dets elasticitet. 90 kr. stk. 
(385 ml), tlf. 53 61 06 10. 

ET GYLDENT HVIL
Hvil nakken eller ryggen på de 
dekorative, gyldne pyntepuder til 
99 kr. stk. i Kvickly, tlf. 43 86 43 86.

FORFRISKENDE 
FUGT 
Yves Rochers Hydration 
Moisturizing Bodylotion 
med fugtgivende og lin-
drende aloe vera er manna 
for den tørre kropshud i 
disse dage med udtør-
rende sol og saltvand. 

Pris ca. 89 kr. for den 
store magnumflaske 
med pumpe (390 ml). 
Fås også i tube med 
200 ml til 49 kr.,  

tlf. 33 33 04 70.

DEN 
LANGE 
SMALLE
Sommetider 
har man brug 
for høje, 
slanke vaser, 
f.eks. til deko-
rative grene 
eller langlem-
mede blom-
ster som liljer 
og kalaer. 
Denne fine 
model på 34 
cm med små 
”ører” på 
halsen koster 
ca. 219 kr. og 
er ligesom de 
dekorative 
strandsten til 
ca. 39,95 kr. 
for en æske 
fra Bovictus’ 
Claus Dalby-
kollektion, tlf. 
86 60 25 30.

GRØNNE GLIMT
De bedårende sølvøreringe med fine, næsten 
transparente lysegrønne calcedon-ædelstene 
kantet med hvide topaser koster 2.899 kr. og 

er fra Jewlscph, tlf. 35 83 08 30.

Ved Tonie Ørvad  
Andersen
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SOMMER I 
BAKKERNE
Summer Hills hedder den 
dejlige duftspray til stuerne, 
sommerhuset, gæsteværel-
set eller andre steder, hvor 
man synes, rummet træn-
ger til et let lille, opfri-
skende aromapift af 
roser, liljer og citron-
græs. 100 ml ca. 125 kr. 
fra Crabtree & Evelyn, 
victorias-netshop.dk.

FRUGT UNDER 
BRUSEREN
Skønne, økologiske plan-
teekstrakter fra bl.a. 
ananas, citron, lime og 
sheasmør i denne familie-
brusegelé fra Sante virker 
dejligt forfriskende, 
opkvikkende og blødgø-
rende på huden i som-
mervarmen. 500 ml i 
pumpeflakon ca. 95 kr. i 
Helsemin-butikkerne,  
tlf. 36 16 52 00.

SOMMERVINDEN
… ved de danske strande kan 

godt bide lidt i Danmark, og den 
kan såmænd også have et par 
dråber med sig, så til danske 
sommerbørn er den grønne vind- 
og vandafvisende softshell-
jakke fra Reima fantastisk. Pris 
ca. 449 kr. i str. 92-140, tlf. 33 
12 19 19. Skønne, vandafvi-
sende sandaler i blødt neopren 
169 kr. i str. 19-24 fra Deich-
mann, tlf. 33 34 38 00.

GRØNNE 
GLÆDER

Ze-Ze, tlf. 74 43 02 07, har lavet 
den smukke nederdel i botanisk 

printet, blødt viskosejersey  
(i samme print fås også en fin 

kjole). Pris 249,95 kr., ærmeløs, 
hvid skjorte i polyester/viskose 

269,95 kr. Begge fås i str. 
S-XXXL. Tilbehøret er

privatejet.

DET GRÅ GULD
Grey Gold (grå guld) hedder denne 
smukke merinouldplaid på 130 x 200 cm til ca. 
399 kr. fra Linen Me, linenme.dk, tlf. 41 83 13 69.

BLONDER I BADET
Med badeforhænget Klari læner Lene Bjerre sig op ad 
gamle danske traditioner for smukt håndarbejde, der giver 
en feminin og nostalgisk stemning i rummet. Samtidig er det 
både nutidigt og praktisk, fordi det er lavet i pvc. 
Måler 180 x 180 cm og koster 269 kr., tlf. 96 71 21 00.
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