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Månadens
fransos
I London går man bananas över
franska märket Buly 1803. Hudvård,
hårvård och allt annat viktigt till
badrummet i snygga förpackningar.
Finns så klart på Dover Street Market. En handkräm kostar där 38 GBP
dvs 455 kronor. www.buly1803.com

Månadens penis
Jag gillar penis. Nu kan man äntligen få gosa med penis i soffan. En kudde med
det diskreta budskapet kostar 20 USD dvs ungefär 180 kronor.
www.society6.com

Månadens hår
Norska Eleni & Chris är mor och
dotter som tänker evangelisera den
skandinaviska hud- och hårvården.
Som vikingar ska de ta över världen.
Manligt och väldoftande är deras
lyxiga schampo för män som kostar
249 kronor styck.
www.eleniandchris.com

Månadens
nerd
Det ﬁnns nåt gulligt över det
amerikanska märket NERD. Vem
vill inte ha en nörd i ansiktet? Glöm
inte att smörja in dig ordentligt under
vinterdagarna. En burk hudvård kostar
95 USD alltså ungefär 850 kronor.
www.nerdskincare.com

Månadens motion
På mattan. Svenska Dapperey har gjort en ekologisk korkrulle som är perfekt
för träning. Kostar 1495 kronor men då ingår inte sexpack.
www.dapperey.se

Månadens
lava
Madara Smart Antioxidant
innehåller lava, mossa,
ormbunke och daggkåpa.
Den här naturliga
blandningen ger en bra
antioxidant och förebygger
tidigt åldrande. Kostar 429
kronor.
www.madaracosmetics.com

Månadens
beach 2017

Nu är det dags att ta tag i nyårslöftena.
Björn Borg ser till att du är snygg på
gymmet. I alla fall bitvis. Ett par nya
träningsshorts som håller grejerna på
plats kostar ca 150 kronor.
www.bjornborg.se

Månadens
science ﬁction
Svenska Victus Medical Group
driver utvecklingen när det gäller
hårborttagning och hudvård. Deras
senaste innovation är ett serum som är
anpassat efter din DNA. Man mäter
exakt hur känslig eller torr huden är.
Alla är olika – nu kan du få exakt den
hudvård just du behöver. Ett eget serum
kostar 5495 kronor.
www.victusclinic.se

Månadens
nej, nej, nej
Vi ser halsbandet choker dyka upp då och
då, och nu är den senaste trenden från USA
att killar ska ha chokers. Vi säger nej. Om
du ska köpa nya smycken i vår så köp några
coola ringar. Chokers hoppar vi över.

