
Læs kun videre hvis du - stadig - leder 
efter den endegyldige skønhedsformel …

•  Strutter din hud af veltilfreds mæthed – så det ses og føles?
•   Savner du makeup-tricks, der er til at fi nde ud af?
•   Kender du de 4 makeup-produkter, der kan gøre alle (ja, alle) klar til et 
professionelt foto-shoot på bare 20 minutter?

•   Er du opdateret på sæsonens beauty-tendenser, så du kan jonglere med dem til hverdag?

Nysgerrig? Så er BEAUTYSPACE live sandsynligvis noget for dig. For med en hard core ekspert-trio vil jeg gøre dig 
smukkere, gladere og mere veloplyst – på fi re fornøjelige kursus-timer. Alt sammen i skønhedsguffens tegn. Kom og 
oplev:

Kom og oplev:
•  Hudlæge Janne Touborg – kendt fra TV (blandt andet DR1) og tilknyttet Kræftens Bekæmpelses solkampagne.  
•  Makeup-artist Kenneth Adelhardt – international uddannet farvelademager, der har haft stjerner som Kylie, Naomi 
Campbell og Pink i stolen. Manden har et skarpere end skarpt blik for makeup – og er eminent til at lære fra sig.  

• …og moi, beauty-blogger, trend & skønhedsekspertinde Anette Kristine Poulsen  

Trænings-programmet er:
•  Trend-spotting: Ved du, at vi er ved at få for meget af det grønne? Men at vi til gengæld vil gøre alt unaturligt 

– og jeg mener ALT – for at se naturlige ud? Og har du tjek på, hvordan negle kan føre dig frem med wow-faktor? Få 
sæsonens skønhedstendenser serveret i ligefremme vendinger.  

•  De 10 makeup-regler, du VIL vide. For ved du eksempelvis, hvordan et par gode bryn og en sort eyeliner kan løfte et 
ansigt? Eller hvordan foundation i præcis den rigtige farve og mængde kan trylle frisk, pletfri hud frem… 

•  De 10 værste makeup-kiks, kvinder begår. Kender du de 10? (og jo, vi tager kun de absolut værste): En humoristisk 
guide til hvorfor ingen må kunne afl æse kodenummeret på din foundation, og hvordan du undgår at ende med fedtede 
øjenskygge-skovsnegle på øjenlågene.

•  Hudløst ærlige svar fra hudlæge Janne Touborg…for er det mon A-vitaminsyrecreme på recept, du skal have fat i for et 
glattere ansigt, hjælper fedtcremer og hvorfor skal du ikke bare – uden videre – springe på laser, Botox og fi llers?

Bonus: 
Det her kommer vi også omkring:
•  få styr på smokey eyes
•  få tjek-selv tippet til at se om din hud tørster
•  få negle-opskriften, der tager evig afsked med uskønne fi ngerspidser 

Goodie-bag:
Hurra fordi jeg endelig får lov at fylde en goodiebag med nogle af de produkter, jeg holder allermest af. 
Derfor får du:
•  Dr. Murads spritnye Hydro-Dynamic Ultimate Moisture, som er en fugtmættende darling af en dagcreme med avocado-, 

solsikke-, og olivenolie og sheasmør. Pris 695 kr. (50 ml)
•  Dr. Murads C-vitamin starter-sæt med rens, serum, dagcreme SPF30 og øjencreme. Pris 445 kr. (for i alt 70 ml.)
•  Imedeen – også kaldet verdens bedst bevarede skønhedshemmelighed. Konkret er der tale om en veldokumenteret antioxi-
dant-rig tablet, der holder huden fugtmæt indefra. 420 kr. 

Samlet goodiebag værdi er 1560 kr., men det skal du naturligvis ikke betale….

Dealen er: som Beautyspace-vært sørger jeg for, at du får et kig rundt om næste skønhedshjørne. Det vil sige går hjem 
med en grundig update, når det gælder beauty-tendenser (dem der har betydning for os). Derudover bliver du ekstra hud-
klog, får styr på makeuppen og bliver beriget med en goodiebag i det, jeg godt tør kalde über-særklasse.
Alt sammen krydret med lidt lækkerier, så ingen hverken tørster eller bliver lækkersultne undervejs.  Og glæd dig – vi 
skal være i Skyderiets labre lokaler.

DATO: Onsdag den 7. september kl. 17.30
HVOR: Skyderiet, Østboulevarden 11 b, 8000 Aarhus C
PRIS: 870 kr. 
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4-TIMERS INTENSIVT KURSUS


