
Redaktionen         PR✎

sn y d  dig  t i l
s m u k  s   m m e R g lød

Vi glæder os til varmen kommer og stranden kalder. Den vinterble-
ge hud trænger til farve, så hvorfor ikke hjælpe den lidt på vej, inden 

du skal ud og vise dig frem? Q har udvalgt en række selvbrunere,
der både fugter og forskønner. 

skønhed

1. Vil du gerne have naturlig glød gradvist, som sommeren går dig 
i møde? Skin Respects anti-age dagcreme giver farve, samtidig 
med den giver fugt. Cremens granatæble kompleks genopliver hu-
den, imens neroli olien fra orangeblomsten blødgør. 30 ml, 340 kr. 

2. Selvbruneren, Sunless Bronze, fra det økologiske mærke Anne-
marie Börlind giver en solgylden kulør ved hjælp af DHA, som er 
et ekstrakt af valnøddeskalder. Selvbruneren indeholder også pro-
vitamin B5, der tilfører fugt, og peanut- og sesamolie, der smidiggør 
huden. 75 ml, 165 kr.

1. Med Doves Summer Glow bodylotion kan du pleje din hud, sam-
tidig med du opnår en fin sommerfarve, da de selvbrunende ingre-
dienser gradvist forbedrer hudens naturlige farve. 250 ml, 52 kr. 

2. Olier hitter - også blandt selvbrunere. Med St. Tropez’s Deluxe 
Oil får du både glød og selvbruner-effekt, imens olien giver blød 
glans. 100 ml, 295 kr.

3. Piz Buins selvbruner, Instant Glow, giver udover en naturlig farve 
også shimmereffekt. Og så har den UV-beskyttelse, så du er godt 
beskyttet, når solen melder sin ankomst. SPF15, 150 ml, 135 kr.
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Forbered dig til solen
”I de sidste cirka fire år, har jeg spist Ime-
deen – Time perfection. Jeg kan ikke 
sige, om de virker, for det er jo svært at 
vide, hvordan jeg ville se ud, hvis ikke jeg 
havde spist dem. Flere kosmetologer har 
dog bemærket, at jeg trods mine 46 år har 
meget få og ganske små rynker. Flere har 
spurgt om jeg har fået ”lavet noget”. Men 
jeg har hverken prøvet/testet restylane, 
botox eller andet. Så det er enten mine 
gener eller Imedeen, der skal ha’ æren… 
eller måske en kombination. Det mener 
dem, der har forstand på hud. Om som-

meren supplerer jeg med at spise tan 
optimizer, og jeg bliver hverken rød eller 
spættet. Jeg oplever, at huden er bedre 
forberedt til solen. Det skal dog lige næv-
nes, at jeg virkelig smører mig ind med 
høj faktor, da jeg er blevet klogere siden 
jeg var ung i 80’erne, hvor jeg nærmest lå 
badet i madolie for at blive så brun som 
mulig. At spise Imedeen er for mig blevet 
et lige så fast kosttilskud som fiskeolie. 
P.S.: Fotoet viser mig UDEN redigering.” 

Lizl Rand, forfatter og foredragsholder, 
tidl. chefredaktør

ImeDeen tester
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Tan Optimizer 
395 kr.


