
108  COSTUME

SKØNHED

Forårsfarver fra Chanel, gloss, der giver 
uimodståelige læber, og ikonisk fransk 

hudpleje. Der er som altid masser af nyheder 
på hylderne, og skønhedsredaktøren har haft 
travlt med at teste og fi nde frem til de bedste.

TEKST Marie Alkestrup
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NATARBEJDE 
“Jeg elsker, at natmasker er så nemme at bruge. De skal ikke 
vaskes af, men kan bare lægges som det sidste lag inden 
sengetid, hvor de hjælper huden med at reparere dagens 
skader, imens du sover. Det er også tilfældet med Lancômes 
nye natmaske, hvis særlige tekstur kommer fra indholdet af 
palme- og bivoks, som gør, at masken føles opstrammende, 
idet du smører den på huden. Den kan smøres på et par gange 
om ugen eller hver nat, når først du er blevet a� ængig af den 
velfugtede og faste hud, du vågner op med næste morgen.”
Rénergie multi-lift masque, Lancôme 495 kr. 

Miljøvenlige 
favoritter

“Kevin.Murphy er et af de mærker, som oftest bliver nævnt, når 
jeg interviewer danske hårstylister om deres yndlingsprodukter 

til håret. Og deres popularitet bliver nok kun større fremover, da 
de fra udgangen af 2019 udelukkende vil bruge genanvendeligt 
plast opsamlet fra verdenshavene til deres emballage. Målet er 

at spare 360 tons plastik om året, så du kan købe dine 
hårfavoritter med lidt bedre samvittighed.”

Smooth.again 248 kr. og Powder.puff  208 kr. 
Begge fra Kevin.Murphy.  

Secret service
“Et af de tricks, jeg altid tyr til, når min hud skal se ekstrafl ot ud, er et 

lag primer før min fl ydende foundation. Det gør min hud mere 
ensartet at se på, samtidig med at min makeup bliver på i længere tid. 

Holdbarhed er også en af fordelene ved Clarins’ nye primer, Instant 
smooth, som desuden mindsker synligheden af grove porer og 

efterlader huden med en fl ot, mat overfl ade. Den lille tube er også 
perfekt at have med i tasken, da den kan duppes over makeuppen, 

hvis T-zonen begynder at fedte i løbet af dagen.”
Instant poreless, Clarins 225 kr. 

Silkeblødt 
SMIL

“Sensai står bag et af de bedste produkter, du kan smøre 
tørre læber med, og nu er den ikoniske Cellular 

performance total lip-behandling blevet til en sart rosa lip 
gloss. Den får læberne til at syne større og plejer dem med 

koishimaru-silke.”
Total lip gloss, Sensai 330 kr.  
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