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LÆSERSERVICE

Hjælp til skøn-
hedssøvnen
Natcremen fra Nimues 

Age Intelligent-serie 

er lige præcis så rig 

og nærende, som jeg 

synes, at en natcreme 

skal være. AI Night 

Cream 995 kr. Nimue. 

Vidunderlig wellness
Jeg drømmer om et lille spaophold. Og svenske 

Ystad Saltsjöbad står øverst på ønskelisten. Kun en 

times kørsel fra Malmø, men med al den eskapisme 

man kan ønske sig i form af lukuriøse bade og 

lækre skønhedsbehandlinger. Og nu tilbyder stedet 

også ophold i Villa Strandvägen med få værelser og 

gourmetmad anrettet i hyggelige omgivelser. Stadig 

med adgang til spa-faciliteterne på hotellet. Se vil-

lastrandvagen.se.  

En kort en lang
Kombinationen af 

perler og 8 karat guld 

er egentlig ret klassisk. 

Men fordi disse øre-

ringe er asymmetriske, 

får de et friskt og mo-

derne udtryk, som jeg 

er faldet helt for. 1.495 

kr. Kranz&Ziegler.

Blomstret efterår
Printet er smukt, pasfor-

men lidt løs og taljen er 

makeret. Der er i mine 

øjne kun plusser ved disse 

bukser, 699 kr. Noa Noa. 

Lille laske med 
stor virkning
Mange makeupartister 

tager ikke på job uden 

denne lille laske med 
serum i tasken. Meget 

forståeligt. Det er et 

serum, som mindsker 

rødmen og porer, giver 

gennemfugtet hud og 

som øjeblikkeligt får 

gløden frem i mine 

kinder. Submersive 

Serum Paradoxe, 399 

kr. Beauté Paciique.

Lidt lyserødt
Lyserød har været en 

populær farve hele 

sommeren, og jeg er 

ikke færdig med den. 

En lille rosa detalje 

giver et feminint, lidt 

uhøjtideligt pift til alt 

det mørke efterårstøj. 

Sneakers, 799 kr. 

Vagabond hos Ellos. 

Farvel sommer og velkommen 

efterår! Jeg er klar til køligere 

dage og frisk vind. Med mig ind i 

den koldere tid vil jeg have god 

hudpleje, blomsterprint og lidt 

af sommerens rosa nuancer. Og 

måske tager jeg på spahotel. 
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REDAKTIONEN ANBEFALER

Mode- og skønhedsredaktør Anne-Sophie Jessen anne-sophie.jessen@soendag.dk

Denne varme farve 

vil jeg gerne dyrke 

lidt mere. Toppen her 

bliver begyndelsen. 

299 kr. Freequent. 
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