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Naturlig, vegansk, cruelty-free, økologisk og genanvendelig
er alle ord, som betegner den nye holistiske hudplejelinje
Anda fra Kerstin Florian. Særligt den bløde balm,
Super Nutrient Balm, tilfører huden vigtige næringsstoffer
fra tang, styrker strukturen med vitaminer fra gulerodsfrø,
og heler og fornyr med buritifrø. Gerne i kombination med
den nye Vitalessence Serum-Oil. Dufter helt fantastisk af spa.
Anda Super Nutrient Balm, koster vejl. kr. 1225,- for 40 gr.

Hold dine øjenbryn perfekte og velplejede med det nye

Life Plankton blev opdaget i 1952 i en kilde i Pyrenæerne, der
i århundreder havde været kendt for sin helende kraft. Siden
er det lykkedes Biotherms biologer at koncentrere Life
Plankton 400.000 gange, for at bruge det i deres produkter.
Den nye Life Plankton Elixir indeholder hele 5 procent, som regenererer huden, styrker og bringer den i balance, så du er klar til at få det optimale ud af dine hudprodukter.
Life Plankton Elixir koster vejl. kr. 445,- for 30 ml.

Kast dig ud i foråret med den nye blomstrende chypre duft

GreatShape Eyebrow Kit fra Jane Iredale,

der lige er til at have med i tasken. Giv først brynene form
med den bløde plantevoks og dæk dem efterfølgende med
den lyse taupe farvede vandfaste pudder, for et elegant og
smukt naturligt look.
GreatShape Eyebrow Kit koster vejl. kr. 275,-

Mon Paris Parfume Floral fra Yves Saint
Laurent. Det er en brusende fortolkning af den ikoniske

pigæbleblomsterduft tilsat frugtfuld sødme fra saftig fersken,
så den åbner med bergamot, pære, hindbær og fersken efterfulgt af pigæble, jasmin-sambac, orangeblomst og pæon
på bund af patchouli, moskus og cashmeran. Fuld af passion.
Mon Paris Parfume Floral koster vejl. kr. 660,- for 50 ml.

