
FORKÆL DIG SELV
Her får du hver uge masser af inspirerende idéer 

til både hjemmet og kroppen.

TIL BÅDE HÆNDER 
OG FØDDER

Firmaet Specialist har udviklet  
serien Green People med tre lækre 
produkter til fingre og fødder. Hand 

Oil indeholder vegetabilske olier, 
der plejer og reparerer f.eks. tørre 

neglebånd, mens Hand Cream 
nærer huden på hænderne og 

beskytter dem. Foot Balm fugter 
og skaber en beskyttende film, 

der skal afhjælpe tør hud og hæl-
revner. Pris pr. stk. ca. 149 kr. 

LYS I 
MØRKET

Når vinteren står for 
døren, er det skønt 
at kunne putte sig i 
en god, varm frakke. 
Frandsen står bag 

både den klædelige 
og praktiske flaske-
grønne dunfrakke 
med hætte og re-

fleksdetaljer, så du 
kan ses i mørket. 

Den koster ca. 
1.399 kr. og fås i 

str. 34-58.

GYLDNE 
BLOMSTER
Rabinovich laver 
sådan nogle fine 
smykker, og disse 

er ingen undta-
gelse. De bedå-
rende Golden 

Flower-smykker 
i sølv er med 

små 14 karats 
gulddetaljer, en 
lille diamant og 
perler og koster 
ca. 1.795 kr. for 
øreringene og ca. 

1.695 kr. for  
halskæden.

REN KAFFE
Lav lækker, hjemme-
brygget kaffe med god 
samvittighed –  helt 
uden kaffefiltre. Kaffe-
bryggeren Arca X-tract 
Brew af Carl Henkel 
Brewers indeholder et 
laserskåret dobbeltlaget 
filter, der holder kaffen i 
filtret, så din kaffe bliver 
helt ren. Bryggeren er 
lavet af håndlavet glas 

og er varmeresistent. På porcelænslåget er der en 
silikonekant, der holder låget på plads. Kaffekande 
på 0,8 l til 450 kr., 0,5 l til 400 kr. fra Spinchy.

BLOMSTER  
PÅ VÆGGEN

Pynt væggen med 
Amaryllis Belladonna-
kunstprintplakaten fra 
Koustrup & Co. Den er 
printet på mat og kraf-

tigt kvalitetspapir fra 
egen printer. Printene 
er eksklusive rammer, 
men de kan til-

købes samme 
sted. Priser  

fra 99 kr.
TIP

Køb printet i  
forskellige farver, 

og lav en hel 
collage på 
væggen.
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