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Redaktionen

Afløser er fundet

Denne cremefarvede
sag kan bruges med jeans
til hverdag. 1.000 kr
Tusnelda Bloch

Disse bukser med pailletter
på siderne bliver den lille
sorte kjoles festafløser i år.
For jeg elsker bukser og
synes, de sagtens kan bruges til fint. 899 kr. Noa Noa

Til ansigtet

min rit
o
fav

anbefaler

Jeg er absolut tilhænger
af naturlig hudpleje
som det 100% danske
mærke Mellisa, der nøje
udvælger naturlige og
økologiske ingredienser
uden skadelige kemikalier.
Senest er jeg faldet for
deres opstrammende
fugtmaske, som giver min
tørstige vinterhud et forfriskende boost af fugt og
vitaminer. Fugtmaske 179
kr. Mellisa

Når skuldrene skal helt ned
Har jeg har brug for afslapning og velvære i svær grad, er
Ystad Saltsjöbad i Skåne et hit. Det tager kun et par timer
at køre dertil fra København, men når jeg er der, føler jeg
mig meget langt væk fra hverdagens stress og jag. Stedet
rummer alt, hvad man kan ønske sig af spafaciliteter, luksuriøse omgivelser, frisk havluft og dejlig mad. En dag eller
to i dette sydsvenske paradis, og jeg er som født på ny.
Overnatning med adgang til spaafdeling, morgenbuffet og
trerettersmenu ca. 3.000 kr. for 2 personer. Ystad Saltsjöbad

J eg
ø nsker
mig

Julemåneden
lurer forude,
og min garderobe mangler
festopdatering.
Gerne i form
af ting, der også
kan bruges til
hverdag.
Og så krydrer
jeg med selvforkælelse i form
af lækker pleje
og afstressende
behandlinger.

Et kig til blonde
I sig selv måske lidt vovet.
Men jeg har tænkt mig at
bruge bodystockingen
under en sweater og så
lade den titte frem som
et feminint indslag. Og så
kan jeg ikke stå for shop.
dk´s ophørsudsalg.
FØR: 400 kr. NU: 240 kr.

Så kom jeg op

Rå og klassiske
– lige en kombination
for mig. Sølvøreringe
med stor kulturperle,
895 kr. Kranz & Ziegler

Tak for hjælpen, siger jeg til
Billi Bi, som har lavet denne
støvlet. Ikke nok med at
de er rigtig smarte og
elegante, de gør det også
muligt for mig at kunne gå
med hæle, takket være den
diskrete plateu foran. Man
går rent faktisk godt i dem!
1.499 kr. Billi Bi

Fra top til tå
En bodyolie, som kan give
min hud alt, hvad den behøver af blødgørende og
fugtgivende pleje – det
er en uunværlig ting på
badeværelseshylden. 389
kr. Beauté Pacifique

Læserservice
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