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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

Less is more hører næppe til 
chefdesigner John Gallianos 
favoritudtryk. 

For når han svinger saks og 
skørter for franske Dior, er 
han mere vild end vag, og der 
var da også dømt én på øjet, 
da det nærmest var øjen-
skyggerne, der kom med mo-

dellerne og ikke omvendt 
under efterårets farverige 
haute couture show i Paris.
Diors danske makeup-artist 
Mette Olsen kalder make-
uppen for en show-makeup, 
hvor overdrivelse fremmer 
budskabet. 

Det handler om at være 
vovet og provokerende, så 
de gængse grænser for make-
up bliver rykket – og det sker, 
når det feminine møder det 
ekstreme, mener eksperten.
»Farvesammensætningerne 
er kontrastfarver og atypi-
ske, hvilket også gælder for-
men,« siger hun og forklarer, 
at looket uden problemer 
kan kopieres til gadeplan 
ved blot at hente inspiration 
i den kurvede form omkring 
øjet og så ellers dæmpe far-
veintensiteten. 

Hud og bryn er hverdags-
agtige, og kræver ikke ekstra 
mod ifølge Mette Olsen.

anette.kristine.poulsen@borsen.dk

Blå øjenskygge er tilbage for fuld kraft. 
Ikonisk kalder Estée Lauders kreative 
makeup-overhoved Tom Pecheux den 

klassiske øjenskyggefarve, som ikke 
nødvendigvis skal lægges med samme 

raceragtige vingesus som dengang i 
fi rserne. Pure Color EyeShadow Single, 

175 kr. (esteelauder.com)

Mineralfoundation, mine-
ralfoundation og atter mi-
neralfoundation. Sådan har 
det efterhånden lydt i en 
rum tid. Men det er om ik-
ke slut nu så i hvert fald un-
der pres fra den originale, 
fl ydende foundation. Vel at 
mærke med en ny genera-
tions hudplejefordele som 
eksempelvis ekstra fugt-
mættende og beskyttende 
med SPF. Et perfekt dække 
skal samtidig være så tilpas 

usynligt, at ingen kan afsløre 
farve koden på din foundati-
on. Kunsten er at få en jævn, 
ensartet hud uden synli-
ge blodkar, pigmentpletter 
og farveforskelle generelt. 
Glem fordums bruncreme – 
i dag har foundation og farve-
fyldte dagcremer ambitio-
ner om at smelte ubemærket 
ind i huden.  Den amerikan-
ske makeup-artist fra Mac, 
Gregory Arlt, der er kendt 
for at gøre Hollywoods stjer-

ner klar til den røde løber, 
gæstede København den 11. 
oktober, hvor han fortalte 
tilhørerne om fl øjlshud med 
hjælp fra foundation.

»Før brugte vi pudder til 
at blive matte. Det er slut til 
fordel for den cremede, blø-
de og helt minimalistiske 
hud, der bare strutter af var-
me og sundhed. Ambitionen 
er, at få den lækkerhed frem, 
som stearinlysets skær kan 
kaste over huden.« 

Perfekt på fl aske

La Roche-
Posay Ultra-
workable 
Fluide 
Corrective 
Foundation 
SPF 25 lover 
sensitiv hud 
et naturligt 
dække. 144 kr. 
(laroche-
posay.com)

Efteråret bliver alt andet end kedeligt, 
når det gælder makeup, hvor der er 
dømt farvefest for de modige. 
1980’er-blå øjenskygge, røde læber 
og perfekt hud er blandt budene, når 
dramaqueen møder ladylike

Kolorit på efteråret 

Knald på øjnene

Gl. Køge Landevej 22    2500 Valby    www.interstudio.dk

i n n o v a t i v t  d e s i g n

Design: Flow

En innovativ serie af stole 

med komfort i særklasse.

Oplev dem i vores butik.

Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 Ø, +45 39166565

Designermøbler, lamper, accessories,
tæpper m.m. sælges med op til 
80% rabat.

Læs mere om udsalgsdagen på 
www.paustian.dk

UDSALGSDAG
HOS PAUSTIAN
LØRDAG DEN
KL. 08.00-17.00
13. NOVEMBER 2010

MUSIKHUSET AAGE JENSEN OG ESKILDSEN MUSIK
Aalborg • Esbjerg • København • Odense • Århus

Find din butik på www.aage.dk og www.eskildsen.dk

Køb dit drømmeinstrument af ægte entusiaster og eksperter.
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GRETSCH DRUMS 
RENOWN MAPLE 
RN-F404-WG
10.299,-
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Helt nøgne, hudfarvede eller 
knaldende røde. Sådan skal 
læberne se ud dette efterår. 
Et tilbageblik viser, at stjer-
ner som Marlene Dietrich og 
Josephine Baker ikke var i 
tvivl. De sværgede til den ori-
ginale læbestift Dior Rouge 
fra 1949, som netop har fået 
sig en make over. Det bliver 
næppe mere rødt end netop 
nu takket være den insiste-
rende 50’er-tendens og den 
smittende indfl ydelse fra tv-
serien Mad Men, der fore-
går på et reklamebureau i 
60’ernes New York. Dog er 
rød ikke bare rød, men fi n-
des i lige så mange nuancer, 
som der er læbestifter – alt 
fra chanti-, lys-, blå- til post-
kasserød. Vælg efter smag 
og mod og husk, at det ene-
ste aber dabei er, at synet af 
eventuelt gule tænder for-
stærkes i selskab med varme 
toner af rød. En blålig rød 
får derimod tænderne til at 
syne hvidere.  

Røde læber

Dior Rouge læbestiften indehol-
der nu fugtbindende hyaluron. 
240 kr. (dior.com)

Rouge Prodige er den nyeste 
læbestift fra Clarins, der lover 
glans kombineret med ekstra 
holdbarhed. 190 kr. (clarins.
com) 

Chanel Ultra-
light Skin 
Perfecting 

Makeup SPF 
15 er en meget 

let, næsten 
vandet 

foundation, der 
kaster fl ot glød 

af sig. 305 kr. 
(chanel.com)

Mac Pro 
Longwear 
SPF10 
Foundation
er en 
cremet sag 
med lovet 
langtidshold-
barhed på 
huden. 240 
kr. (maccos-
metics.dk)

Nyhed fra Rolf Benz ONDA, et organisk, blødt design. 
Design; Christian Werner                                               www.rolf-benz.com

Rolf Benz premium partner: Odense SØ, P. Lindegaard Poulsen · Søborg, Brdr. Friis Møbler · 

For yderligere info dansk repræsentant Lone Sandberg 53 64 38 16

den som elsker
forandring,

vil fi nde sin
egen indre ro

KOM IND I EN AF VORES MANGE BUTIKKER OVER HELE LANDET:
SJÆLLAND: Borup, Frederiksberg, Gilleleje, Glostrup, Hillerød, Hørsholm, København K, 
København Ø, Lyngby og Skælskør.

FYN: Assens, Bogense, Middelfart, Nyborg, Odense C, Odense V, Ringe og Svendborg.

JYLLAND: Billund, Brønderslev, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Herning, Hobro, Holstebro, 
Horsens, Kolding C, Kolding N, Lemvig, Randers, Silkeborg, Skive, Sæby, Tønder, Vejle, Viborg, 
Århus C, Århus V, Aabenraa og Aalborg. 
Priserne gælder så længe lager haves, dog senest til og med 30. november 2010. Forbehold for trykfejl og 
udsolgte varer. HUSK: Julekataloget 2010 er udkommet. Katalogerne kan hentes hos nærmeste vinhand-
ler eller bestilles på vin@hjhansen.dk

2006 Château Haut Sarpe       
Grand Cru Classé, Saint-Émilion, Joseph Janoueix
Superfransk, meget kompleks og mineralsk med præcis den kvarts-sandagtige bouquet, der har 
gjort Saint-Émilion så berømt og eftertragtet verden over.
Normalt 289,95

BORDEAUX 
- God mad vælger

2008 Château Pierrail Rouge
Bordeaux Supérieur
Slottet hører blandt vores stamsortiment. Årsagen er, som den franske vinskribent Thierry Des-
seauve skriver: ”Få Bordeaux Supérieur vine kan konkurrere med de store Grands Crus. Château 
Pierrail er en af dem og koster samtidig mindre…”
119,95

SPAR 69,95

150,-
EFTERÅRSPRIS

2005/06 Cadran de Fombrauge
Grand Cru, Saint-Émilion, Bernard Magrez
Tidligere danskejet slot, der via en økonomisk saltvandsindsprøjtning og kompetent ledelse af den 
nuværende ejer, stjerneproducenten Bernard Magrez, er blomstret op til at blive en af de mest 
omtalte vingårde i Saint-Émilion.
Normalt 219,95

SPAR 30,-

89,95
EFTERÅRSPRIS

2007 Château la Gasparde Prestige
AOC Côtes de Castillon, J.P. Janoueix
Fra den legendariske Janoueix-familie, der om nogen tegner toppen af de klassiske Bordeaux-vine. 
Topårgang med gemmepotentiale – men svær at lægge hen, så godt som den allerede smager nu…

Normalt 129,95

2006 Le Sauternes de Ma Fille
AOC Sauternes/Barsac, Bernard Magrez
En garanteret stormende forelskelse ved første dråbe. Forførende sødmefuld og eksotisk, tilsat lige 
nøjagtigt den rette dose ”knipskhed”/ syre, der skal til for at opnå en himmelsk balance!
189,95

oseph Janoueiiiix
SPAR 90,-

199,95
EFTERÅRSPRIS

119,95

189,95

Find nærmeste forhandler eller bestil direkte 
via www.vinspecialisten.dk. Kåret som Danmarks 
bedste Vin Website 2010 på vinavisen.dk. 
- eller bestil via salg@hjhansen.dk

SPAR FRAGTEN!
Bestil på nettet og afhent i én af vores næsten  

40 forretninger, fordelt over hele landet.

www.vinspecialisten.dk


