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Stryg vinterkuløren væk fra ansigtet med det nye great shape 

contour kit Deep fra Jane Iredale. De tre bløde na-
turlige nuancer, mat chokolade brun til contour, neutral 
cremefarve med glimmer som highlighter og mat guava til 
kinderne, giver ikke bare ansigtet masser af lys og skygge, 
men også et friskt nyt forårslook. 
Contour Kit koster vejl. kr. 430,-

Vær dækket helt ind, når du er på farten med den nyde ul-
tra bløde Power Fabrik Foundation Balm 
fra Giorgio Armani. De langtidsholbare pigmenter 
kombineret med voks og olie teksturen får teksturen til at 
ændre sig fra blød balm til creme og pudder, som holder hele 
dagen. De 12 forskellige nuancer er lige til at have i tasken og 
friske op med undervejs.
Power Fabrik Foundation Balm koster vejl. kr. 515,-

Selvom foråret er her, er huden stadig vinterpræget. Heldigvis 
kan det dækkes, men først skal huden renses helt i bund. Og 
det kan gøres effektivt med Correcting At-Home 
peeling pads fra Kerstin Florian. Baseret på et multi-
syrekompleks fra bl.a. mælkesyre, salicylsyre, olivenblad og 
lægeplante, giver de omgående peelende effekt som fjerner 
urenheder, talg og tørre celler for en finere glansfuld hud.
Correcting At-Home Professional Pads koster vejl. kr. 939,-
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Den nye foundation Teint Idole Ultra Wear fra 

Lancôme er perfekt til alle, der ønsker et naturligt "no 
makeup" look. Den høje dækkeevne og nærmest vægtløse 
tekstur udjævner farveforskellene og lægger sig på huden 
som en mat pudder, så den ser strålende naturlig ud hele da-
gen fuld af glød. Fås i15 forskellige nuancer.
Teint Idole Ultra Wear koster vejl. kr. 325,-
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