
MIDDELHAVSSTIL
Hvis du vil pifte dit badeværelse op, uden at det behøver 
at koste en formue, kan du prøve med de håndlavede 
liser fra Mosaikhjørnets nye serie, Teide. Den azurblå 
farve og de bølgende Middelhavsformer giver en 
stemning af sydlandsk charme til ca. 648 kr. pr. kvm.

RITUAL TIL 
LÆBERNE
Glem ikke læberne, når du skal 
give dig selv lidt ekstra pleje. 
Denne fugtgivende læbebalsam 
er fra Rituals og indeholder she-
asmør, forfriskende eukalyptus, 
E-vitamin og solfaktor 15, der til-
sammen både plejer, reparerer og 
beskytter dine læber. Ca. 75 kr. 

KROPS-SOVEPOSE
Om sommeren er det dejligt at campere 
og i det hele taget være mere udenfor. 

Men det kan godt blive køligt, og så 
kan du kravle ned i den sjove, blå 

sovepose med aftagelige ærmer, 
snavs- og vandafvisende im-
prægnering samt lun, beskyt-
tende hætte. Pris 409 kr. hos 
Tchibo.dk.

GULDSMED  
I ZEN
Pynt dit hjem eller din ar-
bejdsplads med Wonder Dra-
gonly fra NAV Scandinavia. 
Den ine guldsmed er i stål 
med lotte, detaljerede møn-
stre og holdes ”lyvende” 
på en in træpind. Den kan 
vippe og dreje rundt for at 
skabe en nærmest zen-agtig 
ro omkring sig. Den fås i 
tre størrelser og koster fra 
349 kr. 

SIGNATUR-
SOMMER

Sommeren er langt fra 
slut, og du kan stadig gå i 
lette sommerkjoler, f.eks. 

denne fra Signature. 
Den er i 100 procent vis-

kose, så den føles blød 
og lækker. Den fås i stør-

relse S – 3XL og koster 
499,95 kr. 

Str.  

S-3XL

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

både hjemmet og kroppen.
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NORDISK LYS
Designvirksomheden 
Warm Nordic har her 
lanceret den nordiske 
lampeserie Cone, der 
første gang blev de-
signet i 1954 af danske 
Svend Åge Holm Sø-
rensen. Den klassiske 
pendel ses her i en 
smuk azurblå farve men 
indes også i mange 
andre kulører. Den 
måler 16 x 16 x 23 cm 
og koster ca. 1.296 kr. 

GRØN VASK
Som de første i Skandinavien har 
Derma udviklet en ny serie af va-
skeprodukter med certiicering på, 
at de bidrager til bæredygtig produ-
cering af palmeolie, og som sælges 
i særlige genbrugsplastlasker og 
emballager af genbrugspap. På den 
måde kan du have god samvittighed 
og ”vaske grønt” hver eneste gang, 
du vasker tøj. Ca 39 kr. stk. i daglig-
varehandlen.

SOV OG BLIV FIN
Mens du sover, regenerer din hud, 
og du kan hjælpe den lidt på vej 
med en god natcreme, som f.eks. 
den helt nye Paradoxe anti-age nat-
creme fra Beauté Paciique. Den in-
deholder et ekstrakt af unikke, chi-
lenske vindruekerner, der bekæmper 
alders- og solskader i hudcellerne, 
og koster ca. 559 kr. for 100 ml. I 
serien er der også en anti-age øjen-
creme med dokumenteret, opstram-
mende effekt fra samme planteeks-
trakter, ca. 259 kr. for 15 ml.

PAILLETTER  
OG PRINT

Farven blå klæder de leste 
og går godt igennem i dette 
sæt. Toppen med blomster-

print og en glitrende perlekant 
er i viskose/polyamid og fås i 
str. XS-XXXL til ca. 399,95 kr. 
og er fra Ze Ze. Blazeren er i 
viskose/polyamid/elastan til 

ca. 799 kr. i str. 34-44 fra Part 
Two. Jeansene er i stretch i 

bomuld/elastan til ca. 899 kr. 
i str. 34-42 fra Johnny Q. Snea-
kers med similipynt str. 36-42 
599 kr. fra Tamaris. Brillestel 

fra Day Birger Mikkelsen til 
1.695 kr. fra Louis Nielsen. 

SØLV, SØLV, SØLV...
Den ine sølvring fra danske Lund 

Copenhagen er utrolig smuk og koster 
ca. 465 kr. Det ine vedhæng i sølv med 

anker måler 4 x 2,5 cm og koster ca. 495 
kr. Supplér med små, blomsterformede 

ørestikker i sterlingsølv fra Dirks by Helle 
Gerd. De er indfattet med 0.02 karat 

champagnefarvede brillanter og koster  
ca. 595 kr. Info om forhandler indes på 

dirksdesign.com.

TERMO PÅ 
TUREN
De nye termolasker fra 
Nuance har vundet lere 
priser for deres lækre de-
sign kombineret med en 
høj kvalitet og funktiona-
litet. Flaskerne holder på 
kulde i 24 timer og varme 
i 12 timer – uanset om du 
sidder på kontoret, i toget, 
er på vandretur eller ligger 
på stranden. De rummer 
350 eller 500 ml og koster 
henholdsvis 279,95 kr. og 
299,95 kr.

TIP
Kan også bruges 

til håndvask.

Af redaktionen 
redaktionen@udeoghjemme.dk

Foto: Carina Krüger, PR

FORHANDLERE

Beauté Paciique, tlf. 98 57 31 00
Derma, alle dagligevarehandler
dirksdesign.com, tlf. 33 21 17 22
Johnny Q, tlf. 33 32 48 50
Louis Nielsen, tlf. 96 32 50 00
Lund Copenhagen, tlf. 32 96 17 17
Mosaikhjørnet, tlf. 43 63 39 00
NAV Scandinavia, navscandinavia.com
Nuance, tlf. 89 28 13 00
Part Two, tlf. 70 30 28 34
Rituals, rituals.dk
Signature, tlf. 96 42 42 42
Tamaris, tamaris.com
Tchibo, tchibo.dk
Warm Nordic, tlf. 42 62 06 00 
Ze-Ze, tlf. 74 43 02 07

Alle priser er vejledende
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