beautyfavoritter

Fargene i Love Me Was Here Eye
Shadow Palette i nyansene Entice
Me er ikke bare nydelige hver for
seg. De er også superfine å bruke
sammen, og å tone inn i hverandre
formystiske,pastellskimrendeøyne.
Smashbox, 320 kr.

Ansiktskremen Niactil 4% fra Elixir
klarer nesten alt: Jevne ut pigmentering, regulere talg, styrke og fukte,
redusere rynker, og beskytte mot og
repareresolskader.Mankanjoikkeannet enn å elske den. 100 ml, 790 kr.

Skjønnhetsredaktør Ranveig er
penslenes mester.
Her er hennes beste
kjøpetips.

Ranveigs

UTVALGTE

De holografiske
neglelakkene
til Fnug er helt
fantastiske med
sin superkule,
tredimensjonale
metallic-effekt.
Her er den lyseblå
39 Futuristisca.
8,5 ml, 169 kr.

Jeg omfavner den kalde tidas friskhet med
mint og eukalyptus-dufter, gnistrende
holografiske lakker og kjølige pasteller. Det
finnes alltid en unnskyldning for å skjemme
seg bort! ved Ranveig Bråtveit
Bare navnet på den prisvinnende
Aromatherapy Turkish Body Scrub,
fikk meg til å ville prøve den. Og det
ble kjærlighet ved første eukalyptusduftende skrubb. Kerstin Florian,
237 ml, 468 kr.
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Legende balsamer
som kan brukes hvor
som helst, er en
nødvendighet for å
komme seg gjennom
den kalde årstida.
Den lekre steinbeholderen til Zents
Mandarin Concreta
inneholder økologisk
sheasmør med en
varm, oppkvikkende
duft. Mmm! 37,5 ml,
345 kr.

Månedens

KUPP

Jeg må innrømme at jeg ikke
har vært sånn kjempeimponert
over maskaraene til Mac. Før
nå. For Extended Play Lash er
virkelig imponerende! Og det
samme blir vippene etter at du
har brukt den! 160 kr.

Jeg liker at håndsåpen
Anti-Bacterial Rok Mint er
bakteriedrepende uten at
den lukter som noe man blir
rusa av å puste inn. I stedet
lukter den frisk mint og
sydenhotell. Molton Brown,
300 ml, 179 kr.

Når du bruker apparatet
Ageloc Galvanic Spa System
til å sluse Facial Gels inn i
huden, får du synlig glattere
og fastere hud på fem minutter. Det koster silkeskjorta,
men jeg kan gå god for at det
virkelig virker. Apparat og 8
ampuller fra Nu Skin, 3312 kr.
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