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SKØNHED

1 Kropsolie med minder
Dette er min favoritolie til kroppen. Geranium- 
duften tager mig i hånden og bringer mig tilbage 
til min ungdom i 90’erne, hvor Huile Tonic var mit 
ultimative luksuskøb, når jeg havde fået min  
elevløn i Matas.

2 Får huden til at smile
Mit ansigt kan ikke undvære dette serum. EGF  
virker. Der er evidens for dets effekt ved brug,  
både fra dermatologer og forskere – og det ses 
også tydeligt på min hud. Jeg bruger det om 
natten to til fire gange ugentligt uden noget 
andet. Dagen efter smiler min hud.

3 Friske kinder
Blush er jeg vild med. Den kan give lige dét, der 
skal til, for at jeg ser frisk ud. Jeg elsker Tromborgs 
blush og ejer alle farverne. Mine to favoritfarver er 
Koral og Vintage – Vintage bruger jeg også til con-
tour og øjenskygge. Jeg synes, at blush, når det er 
lagt flot på, kan redde enhver makeup.

4 Designerduft 
Jeg har altid elsket Stella McCartneys livsfilosofi,  
og jeg har alle parfumerne – de er det eneste, jeg 
har råd til fra designeren. Jeg har ofte drømt om  
en rygsæk fra hendes fashionbrand, men så 
sprayer jeg bare lidt parfume på ryggen i stedet… 
Den nyeste parfume Peony er pragtfuld.

5 Stort hår
Min mor var frisør og har lært mig vigtigheden 
af gode hårprodukter. Jeg er glad for svenske 
Saschajuan, og deres Thickening Shampoo vender 
jeg ofte tilbage til. Den giver volumen og giver det 
løft, jeg med skandinavisk slasket hår har brug for. 
Den er drøj og dufter vidunderligt.  

6 Bløde hæle
Jeg går op i bløde fødder. Mine fødder bærer mig 
rundt, og de skal have det bedste. Lige nu får de 
Exuviances fodcreme, der varmt kan anbefales. 
Jeg bruger den på hælene, når de er ved at blive 
grimme, tørre og hårde. Jeg bruger den en uges 
tid, og vupti, så er mine fødder (og albuer, hvor den 
også kan bruges) fri for det hårde lag af død hud.

7 Min næste skønhedsinvestering 
Jeg sparer op til denne duft cirka hver andet år. 
Den er min musthave-bodyspray til mit sind og til 
min krop. Jeg elsker den opløftende duft, og jeg 
mikser den med andre af mine parfumer, bare  
fordi den er så vidunderlig. A
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”Min mor  

var frisør og  

har lært mig  

vigtigheden  

af gode  

hårprodukter”

1. Huile Tonic Coutour Body Treatment Oil, Clarins, 395 kr. 2. EGF  
Serum, Bioeffect, 945 kr. 3. Blush, Vintage, Tromborg, 180 kr. 4. Peony, 
Stella McCartney, 50 ml eau de toilette, 565 kr. 5. Thickening Shampoo, 

Sachajuan, 140 kr. 6. Heel and Elbow Dry Skin Repair, Exuviance, 298 kr. 
7. Cellular Energizing Body Fragrance, La Prairie, 100 ml, 1.050 kr.

 
Hanneheidi Ankersen, 47, ejer 

livsstilsbloggen IBbyHEART.com 
hvor hun blandt andet skriver 
om skønhed. Hun går op i, at 

fødderne er bløde og velplejede 
og sværger til et særligt serum, 

som får huden til at smile. 
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