SHOP TENDENSEN

Tropiske
DRØMME

MOdE

Giv din garderobe et frisk forårspust med
botaniske print i alskens former og farver. Vi
har udvalgt 15 grønne favoriter, så shop løs og
hop i de smukke forårs-print.
AF sANdiE wiNkEl
læsErsErVicE sidE 100

Semitransparent
skjortekjole fra Edc by
Esprit, 375 kr.

Bukser med sorte galoner fra style Butler,
1.299 kr.

Bluse fra soaked in
luxury, 499 kr.

Shopper fra day Birger et
Mikkelsen, 599 kr.

Badedragt fra Underprotection, 650 kr.

så er nedtællingen til sommeren begyndt!
Kjole fra Freequent, 399 kr.
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Sko med letbund fra Tamaris, 399 kr.

Hvis du kun orker et lille
palmesus: Top fra Nümph,
300 kr.

Jungle Peas-vægstickeren
giver én illusion af at beinde
sig dybt inde i junglen, hvor
træer og slyngplanter
vokser uforstyrret. design
domest, 619 kr.

H&M Home

Tilføj blot et strejf af grønt.
Sofapude fra H&M, 69 kr.

Æsker fra Søstrene
Grene, priser fra
6,60 kr.

Plakat fra Hagedornhagen,
325 kr.

iNTERiØR

Med de smarte design-stickere fra Tile Junkie kan
du på ingen tid og for kun få midler give dit køkken,
bad eller bryggers helt nyt liv, 329 kr.

Vind

”The Book of Palms” af H. Walter
Lack, 189 kr. på Saxo.com

Collectors edition er navnet på Sofakompagniets nyeste koncept, hvor der løbende
vil blive tilføjet nye specielle møbler, der
kommer i begrænset antal, 2.999 kr.

Nyd forårssolen i lækre solbriller fra to Skriv FEK LAGER A, og send til 1266,
af Louis Nielsens mange spændende
hvis du mener karl og Tommy
Skriv FEK LAGER B, og send til 1266,
brands.
hvis du mener Jarl og Johnny
Vi udlodder 2 par solbriller fra henNB: Husk at oplyse ønsket størrelse!
holdsvis karl Lagerfeld og Tommy
Hiliger. Solbrillerne har en værdi af
995 kr. og forhandles i Louis Nielsens
Vi skal have din sms senest 6. april
butikker landet over.
2016. dET kOSTER 8 kR. (+ ALM.
TRAFikTAkST). du har 14 dages
Svar korrekt på følgende spørgsmål og fortrydelsesret. Tjenesten udbydes
af Aller Media A/S, Havneholmen
deltag i konkurrencen:
33, 1561 kbh. V, tlf. 7020 7592 (support alle hverdage kl. 13-16). For at
Hvem har designet solbrillerne her?
Se flere
deltage skal du være fyldt 18 år.
konkurrencer på

www
femina.dk
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