
Weleda har tagit
fram ett reseset s$

it-

med sig på resan, till
träningslokalen eller
sommarstugan. Den
söta necessären
innehåller bland an-
nat lotion, creffiCI,
hudrengöring och
kroppsolja, Säljs på
Kicks och i hälso-
fackhandeln för ca
119 kr.

Mönstrad tunika i grönt för
525 kr och till den ett par
mönstrade tights för 425 kr.
Plaggen säljs på www.
gudrunsjoden,com
(08-50 52 80 00)

Dricksglas för läs-
kande och kalla
drycker med ett
mönster i olika
färgskalor säljs av
Sagaform (033 -23
38 00). Fyra glas
kostar ca r

169 kr. {T r

v'

Frozzypack är matlå
dan som man har
saknat. Locket
innehåller en kyl-
bevarande giftfri
gel6 som efter tio
timmar i frysen håller
maten kylskåpskall och fräsch i

upp till sju timmar. Uppfinnaren
bakom lådan år Carolina Sund-
berg. Lådan tål maskindisk och
mikrovågsugn (dock inte locket)
och kostar ca 150 krlst. Gå in '

på www.frozzypack.se för info
om inköpsställen.

Den här
bedårande klänningen finner man i

KappAhls (031 -771 55 00) sommar-
kollektion för 349 kr.

En dekorationsgalge som ger gardero-
ben ett ansiktslyft eller ännu hellre låt
den hänga framme och synas. Galgen
är tillverkad av återvunnet papper. Från
www.designtorget.se för 1 25 krlst.

Nu kan du göra det rik-
tigt mysigt på balkong-

en även om du har
ont om plats. Värme-

ljushållaren är av glas
och fästet av silikon.

Silikonfästet finns i sju
na färger. Lyktan som är
0 hög säljs för75 kr på

www.inreda.com
p8-446 05 45).
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Tufft kockförkläde i bomull för sommarens
alla grillfester säljer Sagaform (www.saga-
form.com) för ca 249 kr. Vi lottar ut tre för-
kläden. Allt du behöver göra är att svara på
följande fråga,

Vad kallas den kända engelska tv-kocken
Jamie Afiver för?

A. Den glada kocken B. Den rara kocken
C, Den nakna kocken

På sidan 119 kan du läsa allt om hurtäv-
lingar i Hemmets Journal går till. Namnet
på tävlingen är GRlLL28. Lycka till!


