
‘Skønhed er en væremåde’
Clare Waight Keller, 

chefdesigner hos Givenchy
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GRØN FREMTID
Rækken af beautybrands, der får mere og mere fokus på miljøbevidste 
produkter og emballage, bliver længere og længere – og hurra for det. 

Senest har Kevin Murphy annonceret, at alle deres flasker og flakoner fra 
slutningen af 2019 vil være lavet af genbrugt plastik fra havene.

FRANSKE 
MOLEKYLER 

Danskerne har taget molekyle-
duftene til sig, og nu lancerer 
franske Æther Parfums fire nye 
varianter i Danmark. Disse fire 
dufte – Supær, Ultræ, Xtræm 

og Hypær – giver mulighed for 
at eksperimentere og hylde 

individet. Unikke dufte, som kan 
bæres hver for sig eller blandes 

med hinanden eller andre 
dufte. En helt særlig måde at 
skabe din personlige duft på. 

Molekyledufte gør det muligt at 
genskabe duften af fx havet, af 

nystrøget tøj eller træ, og så 
dufter de forskelligt fra person 
til person, så duften altid er 

helt din egen. 
Molekyledufte, Æther, 
75 ml, 890 kr. pr. stk.

FRA SKRALDESPANDEN
I en tid, hvor alle taler om bæredygtighed, genbrug 
og miljømæssig omtanke, lander denne duft fra det 

franske parfumehus Etat Libre d’Orange, som er kendt 
for sine modige parfumer. Duften er lavet af skrald. 
Ja, den er god nok: Affald fra bl.a. store juiceprodu-
center. Men den dufter på ingen måde af skralde-

spand, men af æble, rose og varmt cedertræ.
I Am Trash – Les Fleurs du Déchet, eau de parfum, 

Etat Libre d’Orange, 50 ml, 700 kr.

Enkel 
hudpleje

Udlandet har for længst fået øjnene op 
for Sakhi Copenhagen, men herhjemme 
har det danske skønhedsmærke endnu 

ikke fået så meget opmærksomhed. Det 
er synd, for Farah Sakhis filosofi om 

enkle og rene produkter i smuk emballa-
ge rammer tidsånden perfekt. Hos Sakhi 

Copenhagen findes der kun ét produkt til 
ansigtet, ét produkt til håret, ét produkt 
til hænderne og ét produkt, der heler. – 
Overfloden i vores samfund er en af de 

store ubalancer i vores tid, og jeg forsøger 
at agere mod den i alt, hvad jeg gør, 

forklarer Farah Sakhi til IN. Hun er inspi-
reret af både den skandinaviske tilgang 

til skønhed og sine rødder i både persisk 
og afghansk kultur, hvor ‘naturlige og 
potente planteolier altid har været en 

essentiel del af en kvindes pleje’, som hun 
siger. Priser 185-825 kr.
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skønne favoritter


