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Skal du have lidt sødt
med til timerne på stran-
den? Og vil du samtidig
gerne undgå sukkerkrud-
tede børn og holde den
sunde linje selv? Så er
Nellie Dellies svaret, for
her er der tale om smag-
fuld vingummi og lakrids
uden sukker ogmed
langt færre kalorier. Slik-
ket fraNellie Dellies er
sødetmed steviol glyco-
sid, der findes naturligt
i den sydamerikanske
plante, Stevia. Det søder
ca. 300 gange såmeget somalmindeligt suk-
ker og indeholder ingen kalorier. Nellie Dellie
er lavet udelukkendepå naturlige ingredien-
ser. Normalt er det sukker, der fylder i slik,me
hosNellie Dellies er det kostfibre. Og så fås de
vingummi, lakrids og somherlige skumfiduse
Poserne er lige til at putte i strandtasken.

Vejl.udsalgspris: 19,75

KøbesisupermarkederoverheleDanmark.

Sommervarmen giver gode betingelser for
både svamp og rødme i det fugtige blemiljø,
og pleje af de bleindpakkede rumper er der-
for vigtig, hvisman vil sikre sig en ferie uden
røde numser. Olivy diaper change er også god
at tagemed på rejsen sydpå, da vådserviet-
ter ofte er fyldtmed parfume, som vi danskere
ikke er vildemed.
Olívy diaper change er ikke kun for demind-
ste. Skulle nogen af familiensmedlemmer
blive lidt for røde af solen, er Olívy et
effektivtmiddel til at lindre den ir-
riterede hud. Og vil kvinderne hele
sommerenhave lækre sommerben,
bikinilinje og armhuler uden hår,
kanOlivy blødgøre og lindre efter
barbering, så hårfjerningen ikke
skaber unødig hudirritation.
Det er Olívys unikke sammen-
sætning af ren jomfru olivenolie
og kalk, der gør den til et effek-
tiv og velegnet valg til pleje og
lindring af tør og irriteret hud
på hele kroppen for både store
og små. Olívy diaper change er
fremstillet af naturlige ingredi-
enser, dermatologisk testet og
er naturligvis fri for parabener,
parfume, aluminiumog kon-
serveringsmidler. Olívy bliver
anbefalet til bleskift af både
læger og jordemødre.

Vejl.udsalgspriser:
250ml.:99,00,-
500ml.: 169,00,-

Forhandlereogpriser
(sefuldlistepåwww.olivy.dk)

Forhandlespåapoteket.

Sundt
strandliv
Mange af os forbinder en tur på
strandenmedusundmad, solskoldning
og sand imobiltelefonen.Men sådan
behøver det ikke være.

Tekst og foto:FlemmingLarsen
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VVi kender til
deet alle sam-

men. UUanset, hvor
megett vi passe på

voresmmobiltelefon,
kommermmange af os

hjem fra strandenmed en
telefon fyldtmeed sand. Det

har firmaet Puro løøsningen på
– et gennemsigtigt ettui, der hold

vand og sand ude samttidigmed, at
man forsat kan tjekkemaails og være
på facebook. Etuiet fået i too størrelser,

en 5,1 og en 5,6. Sidstnnævnte er til
største i iPhonee 6-familien.

EtuietfåshosCoverMMpåteleffon41814220

Er der noget bedre end gllæden
ved enmiddag i det frimeed venner
og familie hjemme, på campingpladsen
eller på stranden picnic? CCervonGrill &
bålplads passer perfekt til især en tur på
stranden på grund af dens brugervenlig-
hed og bekvemmelighed. – Åbn, fyld op
med trækul, tænd og læn dig tilba-
ge for at nyde grillduften,
som får tænderne til at
løbe i vand. Serien omfattter
endda en foldbar grillstarrter, der
gør trækullenehurtigt klaar. Cervon er
design og funktionalitet, dder appellerer til
enhver kvalitetsbevidst kook, somønsker at
tilberede et sommermåltidmed stil. Dens
kompakte pakkestørrelsee skjjuler en smart
rustfri stålkasse og grill af høj kvali-
tetmed fire regulerbare grillhøjder.
Bundpladen sikrer, at jorden be-
skyttesmod gløder, samtidigmed
at den gør tilberedningsoverfladen
stabil.
Når kødet er grillet, kanman pas-
sede serverer en skålmed friske
blomkål,ærter og rejer til det gril-
lede kød

Prisenforgrillener799,95

Yderligereoplysningerognærmeste
forhandlerkanfindespåwww.outwell.com


