Ud i det blå
Skønhed

Listen over feriefavoritter indeholder en
effektiv og mild deodorant, beskyttelse
til håret samt en makeup-remover til alt
det vandfaste. Og så har redaktionen
testet danske solcremer med
SPF 30.

Tænk stort
Goldwell Dualsenses
Ultra Volume er en
hårplejeserie, der
styrker håret og
tilfører fugt. Håret
bliver fyldigt, blødt
og smidigt, uden
det bliver tungt. Der
er fire produkter i
serien. Pris 119 kr.
pr. stk.

Husk badehætten
Swimcap fra Philip
Kingsley beskytter
håret mod farve- og
fugttab, samt negative påvirkninger fra
UV-stråler, klor- og
saltvand. Pris 150 kr.

Fine fødder
Sommersandaler
kræver fine fødder.
Læg et kompres med
Balsan lotion og
efter 20 minutter er
den hårde hud opløst og kan skrabes
væk. Pakke med
lotion og fodcreme
koster 150 kr.
Klæd øjnene af
Selv den mest kraftige og vandfaste
øjenmakeup må give
op overfor Clarins
Instant Eye Make-Up
Remover. Den fjerner
det hele. Pris 195 kr.
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Redaktionen tester
danske solcremer SPF 30
Sun lotion SPF 30, Avivir, uparfumeret, vandfast, til sart hud.
Pris 128 kr. ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
Cremen har en fin konsistens –
ikke for sjasket, men heller ikke
for fed. Og så er den absolut fri
for duft – også den lidt ubestemmelige fade “duftfri duft”,
produkter uden parfume kan
have. Jeg synes dog, man skal
bruge nogle
gode håndfulde,
før den dækker
ordentligt. Til
gengæld er det
et stort plus,
at den er fri for
skidt og kanel.
Tine Thøgersen,
artikelredaktør.
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Deluxe sun protection SPF 30.
Marianne Tromborg,
pris 290 kr. ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
Jeg prøvede denne solbeskyttelsescreme i udgaven med SPF
30 på Sicilien, og den fungerede
perfekt, så jeg ganske langsomt
uden nogen form for solskoldning fik en pæn kulør. Rart
at vide, cremen er baseret på
økologiske
produkter.
Eneste anke
er, at cremen
ikke var velabsorberet, så
jeg følte mig
lidt klistret.
Iben Nielsen,
chefredaktør.

høj
Får solcremer med at
til
os
e
beskyttels
nd,
ligne fedtede snemæ
de
og får vi overhove t
nogen kulør?

Organic Boost SPF 30 til
ansigtet, Zinobel, pris 289 kr.
✰✰✰✰✰
Det vigtigste i mit valg af solcreme er, at jeg får beskyttelse
– uden at ligne en snemand i ansigtet – og at der ikke er al mulig
skadelig kemi i cremen. Og her
er der jackpot på
det hele. Den er
”ren”, nem at fordele, klistrer ikke,
og så efterlader
den kun et ganske
fint, hvidt lag på
huden, som let kan
børstes over med
lidt pudder.
Maj Sørensen, madog planteredaktør.

Hello Sunshine SPF 30,
Body Nordic, pris 99 kr.
✰✰✰✰✰
Cremen har en god fed konsistens, som passer supergodt til
min tørre hud. Og som et ekstra
plus fungerer den også rigtig
godt som ansigtscreme. Faktisk
så bliver den
min feriecreme, som
kommer til at
dække mine
behov for både
fugt og beskyttelse – også på
en gråvejrsdag.
Inga Walløe,
håndarbejds
redaktør.
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