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8
Håret bliver hurtigt 
fedtet i vintertiden, 
når huer og halstør-
klæder ryger af og 

på. En tørshampoo 
er et must have, 

hvis man ikke har 
tid til at vaske hår 

hele tiden. 

Tørshampoo fra Björn 
Axen, 140 kr 

.

12
Denne creme, der er lavet af  
100% naturlige ingredienser 

udvundet i Egypten, lindrer og 
beskytter din hud fra top til  

tå med dens helende  
'magiske' effekt. 

Creme fra Egyptian Magic,  
59 ml., 199 kr. 

9
Skønhed kommer også in-
defra. Omega 3 er godt for 

kroppen og kan give fugt til 
tør vinterhud.  

Ecolomega fiskeolie, 299 kr. 

11
Når hovedbunden 
lukkes inde under 

huer vinteren over, 
har den brug for 

lidt ekstra omsorg. 
Denne spray er 

plejende for hår og 
hovedbund, skal 

ikke skylles ud igen 
og er dermatolo-

gisk testet.  

Leave-In Treatment  
fra Idun Minerals, 100 

ml., 169 kr. 

13
Denne creme er 

efterhånden lidt af 
et kult produkt - og 

ikke uden grund! 
Cremen indeholder 
en kombination af 
vitaminer, fedtsy-
rer og essentielle 
næringsstoffer, 

der tilfører huden 
fugt og holder den 
i balance. Og så til 

en hel fair pris! 

Creme fra Embryolisse, 
75 ml., 199 kr. 

7
Fugt læberne med denne 

læbepomade uden olie, 
parfume eller anden uønsket 

kemi. EU’s videnskabelige 
komité anslår, at du spiser 4 
læbepomader om året, hvis 

du bruger det dagligt. 
 

Lip Balm Rose fra Tromborg, 150 kr. 

14
Hænderne er også ofte hårdt 

ramt i vinterkulden. Kom tørhed 
og sprækker til livs med en god 

håndcreme. Denne har en fed kon-
sistens, der danner en handske-lig-
nende barrriere, hvorfor den er god 
at smøre på, inden man går i seng.  

Håndcreme fra Kiehl's, 150 ml., 175 kr. 

15
Regn og slud er 

for mange lig med 
ufrivilligt kruset 

hår. Denne hårolie 
modvirker krus 

og tilfører i stedet 
håret glans uden 

at tynge. Olien 
er desuden uden 

parabener og 
silikone.   

Hårolie fra Living Proof, 
100 ml., 248 kr. 

 10
Førstehjælp til tørt vinterhår 

og sart hovedbund. Masser 
olien ind i det våde hår og 

hovedbunden og lad det sidde 
natten over for den mest 

effektive behandling.  

Hair Potion fra Sakhi  
Copenhagen, 415 kr. 
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