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SKØNHED

7 SIKRE SKØNHEDSHITS
55-årige Vibeke Nielsen er feminas skønhedsredaktør og har været det i 23 år. Hun er altid 
opdateret på alle skønne tendenser og elsker at have fingrene i de mange nye produkter.  
Få hendes skønhedsfavoritter hver uge. AF VIBEKE NIELSEN · LÆSERSERVICE SIDE 94

FAST INVENTAR I  
TOILETTASKEN
Jeg elsker denne form for neglelak-
fjerner, som er let at have med i 
toilettasken, når jeg rejser, er på 
weekendtur eller opholder mig i mit 
sommerhus. Ekspres Neglelakfjer-
ner Servietter, Matas, 20 stk., 30 kr.

 Nemme rutiner on the go

MORGENHÅR – PÅ DEN 
GODE MÅDE

Jeg bruger produkt i mit hår hver dag. 
Ikke at jeg bruger lang tid på at style det, 

men mit hår har brug for hjælp for ikke 
blot at klaske. Det gælder, både når det er 

nyvasket og dagen derpå. Bedroom Hair 
Hairspray, Kevin Murphy, 100 ml, 129 kr.

 Skaber volumen og tekstur

EN SÆRLIG BLOMST
Det kommer nok ikke bag på jer, at jeg 
tester en del parfume i mit job, men 
denne har virkelig vundet min op-
mærksomhed. Den er blomster-skøn, 
glad og frisk at dufte til og minder 
mig om en smuk forårsdag i haven. 
Floral EdT, Jimmy Choo, 40 ml, 380 kr.

 Et af forårets store duft-hits

NEGLEPLEJE – FLERE 
GANGE DAGLIG
Ligesom håret bliver tørt i kulden, 
gør neglene det også. Derfor 
forsøger jeg at bruge et godt og 
nærende plejeprodukt, som fugter, 
plejer og forstærker. Jeg har denne 
stående på mit skrivebord, så jeg 
husker at få den brugt flere gange 
daglig. Nail Rescue, Daily Keratin 
Treatment, CND, 15 ml, 229 kr.

 Holder neglene sunde og 
stærke

NYE RUTINER
Jeg har ikke altid været god til at bruge 
øjencreme, hvis jeg skal være helt ærlig. 
Nu er jeg dog begyndt og har forelsket 
mig i denne, som både fugter, indeholder 
en anelse farve, og som bedst af alt også 
indeholder SPF. Applikatoren er dejligt 
kølig på hævede morgen-øjne, hvilket er 
endnu en bonus. Total Eye 3-in-1 Renewal 
Therapy, Colorescience, 7 ml, 700 kr.

 Optimal øjencreme

HVERDAGSDRÅBER
Jeg kunne ikke drømme om at hoppe i tøjet ef-
ter et bad uden først at smøre min krop ind i en 
god fugtgivende lotion. Denne her fra danske 
Mderma binder fugten til min hud og trænger 
hurtigt ind. En virkelig lækker creme. M12 High 
Absorbent Cream, MDerma, 200 ml, 150 kr.

 Til tør og sensitiv hud

GRUNDIGERE RENS
Jeg har lovet mig selv, at jeg vil 

være endnu bedre til at rense og 
ikke mindst exfoliere min hud. 

Denne rens fjerner urenheder og 
makeup og forfiner porer – alt det, 

jeg ønsker mig af et godt rense-
produkt. OptiLight Daily Prep, 

Exuviance, 100 ml, 299 kr.
 Renser huden og forfiner 

porerne


