Hvem siger, at pakkerne under træet skal være
store? Små pakker fyldt med velduft, velvære
og ren luksus varmer mindst lige så meget
som hjemmestrik.

Til hende …
Øverst: Issey Miyaka a scent, enkel og
feminin duft, 100 ml, 700 kr., Issey Miyake.

Viktor & Rolf Eau Mega, den seneste

duftkreation fra den hollandske powerduo,
75 ml, 795 kr., Viktor & Rolf. Skin Vivo Day
Cream, aktiverer cellerne og giver et skud
lys og liv til huden, 50 ml, 495 kr., Biotherm.
I midten: Julespecial fra Giorgio Armani
med Swarovski-krystaller, Beauty-læbestift, 280 kr., Beauty Art Deco-øjenskygge, Christmas Palette, 580 kr.,
Armani. Chanel Ultra-Correction Lift
Concentrate serum med en silkeagtig
konsistens, der strammer huden op, 50 ml,
940 kr., Chanel. Lancôme Genifique

Youth Activating Concentrate,

højeffektivt hudkoncentrat, der stimulerer
huden til at producere egne proteiner,
30 ml, 695 kr., Lancôme.

Nederst: Diorskin Natural Glow

Hydrating Makeup Fluid 10 SPF, foundation
med lysreflekterende pigmenter, 340 kr.,
Dior. D & G 3 L’Imperatrice, feminin
parfume fra D & G’s nye duftantologi på
fem dufte til både mænd og kvinder,
100 ml, 385 kr., D & G. Kanebo Sensai
Cellular Performance Wrinkle Repair
Cream, Sensai-seriens mest eksklusive
anti-ageing creme, 40 ml, 1425 kr., Kanebo.

Toiletskab, Glass, med bagpanel i
spejlglas fra italienske Boffi. Fås også
med bagpanel i farvet glas i hvid, grå, sort
og rød. Fås i flere størrelser, som vist med
tre hylder, h 80 x d 20 x b 20 cm, 10.110 kr.,
Interstudio.
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… og ham
Øverst: Aqua di Parma-barbersæt, med
barberkost og skraber udført i wengétræ
og børstehår af ægte grævling – ultimativ
luksus på badeværelset, 4100 kr., Aqua di
Parma. Art of Shaving-barbersæbe i
smuk teaktræsæske, klassisk barbersæbe
med glycerin og kokosolie, der giver fedt
og lækkert skum, 95 g, 365 kr.,
Art of Shaving.

I midten: Clarins Regenarting Gel,

opfriskende gel med let konsistens, som
trækker øjeblikkeligt ind i huden, 50 ml,
335 kr., Clarins. D & G 1 Le Bateleur,
en af de to maskuline varianter i D & G’s
duftantologi, noter af bl.a. kardemomme,
100 ml, 485 kr., D & G. Armani Skin
Minerals for Men Regenerating Cream,
genopbyggende creme med vulkanske
mineraler, der virker opstrammende,
50 ml, 615 kr., Armani.

Nederst: Art of Shaving Sandalwood
Essential Oil Shaving Cream, barber-

creme, med gavnlige olier, der kan bruges
med eller uden kost, 150 g, 165 kr., Art of
Shaving. Aveda Pure-formance Aroma
Spray, krydret og samtidig aromaterapeutisk duft med bl.a. citrus og lavendel,
50 ml, 770 kr., Aveda. Murad Oil Control
Mattifier SPF 15, matterende hudpleje til
den let fedtede hud, 50 ml, 395 kr., Murad.
Boss Skin Healthy Look Creme, giver
dag for dag din hud et solsundt skær,
50 ml, 350 kr., Hugo Boss.

