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Ekologisk allt-i-ett-olja
Nyponoljan Rosehip Seed Multi-Usage Dry Oil från italienska 
Phytorelax är en ekologisk, närande och återfuktande torrolja för 

även den torraste huden. Den motverkar hudens åldrande och 
håller den smidig. Oljan är praktiskt nog multifunktionell och 
kan användas direkt i ansiktet, på kroppen, i håret, på naglar 
och nagelband, eller blandas i hudkräm för att öka deras 
återfuktande och närande effekter. Säljs i Sense for Beautys 
webbutik: www.senseforbeauty.com
Pris 219 kronor.

Matta läckra läppar
Matte Lip Crayons är en 

lättapplicerad läppenna som ger fin 
matt och jämn nyans. Den har en 

mjuk och behaglig konsistens med 
pigment som ger ett silkeslent, matt 

resultat utan att läpparna känns 
torra. 

Julgardin i ekologisk bomull
 Naturens Syster är ett företag som designar och säljer exklusiva gardiner, kuddar, fönsterdekorationer, draperier, dukar och väggtextilier av 
noga utvalda tyger. De erbjuder högkvalitativa textilier av hög kvalitet i naturliga och mjuka material som linne, siden, hampa, bomull, ylle och 
nässla. I den mån det är möjligt väljs tyger som är certifierade enligt Global Organic Textile Standard. Deras mysiga julgardin är till exempel 
tillverkad av ekologisk bomull. Vilket är beundransvärt då en mycket liten del av bomullsproduktionen idag är ekologisk. Allt fler bönder anser 
dock att det är härligt. Det betalar sig med ekologisk odling i längden genom lägre kostnader för kemikalier och att man kan ta ut ett högre pris 
på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga insektsbekämpningsmedlen eftersom man använder sig av andra biologiska 
och manuella metoder istället. 

Julgardinen från Naturens Syster är ljuvligt rosa som gryningsljuset, med röda tomtestänk i form av söta sammetsrosetter. Dessa kan dock 
tas av och bytas ut mot andra dekorationer – allt designat för att man ska kunna variera istället för att slänga och byta ut. Hållbart vinner i 
längden. Naturens syster ställer även ut på mässan Hållbart Liv i Karlstad 1-2 april 2017. www.naturenssyster.se

Föreviga favoritvisorna
The Note Poster är tavlor eller posters i storleken 30 x 40 centimeter folierade på 
exklusiva papper med noter och texter till välkända barnvisor som vi alla känner 

igen. De har blivit en ny favorit i barnrummet och är perfekta som doppresent. www.
thenoteposter.com

Pris 350 kronor.

Rouge för de modiga
Det är inte svårt att bli förtjust i rougen 

Face Palette Collector från YSL Beautés nya 
vårkollektion. Den har en färgstark orangenyans 
som blir riktigt tuff med ett par djärva drag över 

kinden, men ger också en fräsh sensuell look 
om man applicerar mer försiktigt. Kvalitén är 

förstås förstklassig som vanligt när det kommer 
till YSL Beauté. Förpackningen är lite rolig och 

annorlunda den här gången prydd med textraden 
”I have a blush on you” på svartvit bakgrund. Det 
hela påminner om graffitti vilket är medvetet då 

vårkollektionen heter The Street and I och har 
inspirerats av huvudstäder och gatukonst.

Pris 455 kronor och säljs i begränsad upplaga.

Coolast på gymmet
Sexy Protectors är coola träningshandskar från Stronger med helmönstrad ovansida i fyra olika varianter: Marquina, 

Snow Leopard, Vietnam och Carrara – som alla matchar varsin look med träningskläder. Handskarna är vadderade på 
insidan med Stronger Gel-System täckt av slitstark mocka för ökad komfort, och har ett justerbart handledsband. 

Med handskar som dessa blir träningen plötsligt roligare och vi orkar lyfta mera. 
Pris 249 kronor.


