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magiska ting

Kanaliserande smycKen
Kondora Landbys smycken är inte bara vackra att titta på, 
hennes smycken har speciella budskap. Hon kanaliserar 
med kundens skyddsängel och skapar en symbolisk 
änglaavbild. Kondora ber skyddsängeln om namn och 
information så att kunden ska känna igen ängeln utifrån 
vilka budskap den kommer med. Eftersom varje smycke 
är unikt och kan göras i olika storlekar, är det bäst att 
kontakta Kondora för prisuppgifter. 
Ring 0709-39 14 05 eller besök Kondoras hemsida:
silverlakedesign.wordpress.com

Bli fri från nariga händer
När det är kallt ute är det lätt att få torra 
och nariga händer. Smörj in och vårda 

dina händer med en bra handkräm. 
Fairtrade-märkta ”Skin Treat” innehåller 
massor av skyddande och återfuktande 

ingredienser, bland annat olivolja, 
macadamiaolja, sheasmör och aprikos-
kärnsolja. Handkrämen kostar 69 kr och 
finns att köpa på kicks.se, 020-42 32 22.

håll dig frisK med 
BlåBärspulver
Immun.se har tagit fram ett helsvenskt 
blåbärspulver som ser till att du får i dig alla 
de antioxidanter du behöver för att hålla 
dig frisk och pigg i vinter. Blåbären, som 
plockas i Norrlands skogar, har högre grad 
antioxidanter än de bär som plockas längre 
söderut. Det beror på Norrlands långa och 
ljusa sommarnätter. Bären mals sedan 
ner och blir en ren naturprodukt med god 
arom. En påse kostar 169 kr och finns att 
köpa på immun.se, 0910-69 90 17.

världens roligaste 
träningsBoK 
Äntligen har det kommit en bok om 
kost och träning som är skriven med 
värme, kärlek och glädje! Magdalena 
Bibik som jobbar som personlig trä-
nare har tillsammans med komikern 
Janne Westerlund skrivit en bok utan 
pekpinnar, med mycket humor och 
hög igenkänningsfaktor. I boken hittar 
du recept, träningsprogram och tan-
kar kring träning. ”Världens roligaste 
träningsbok” (Hoi förlag) hittar du på 
bland annat adlibris.com, 
08-441 40 50, för 219 kr.

eKonomisKt och 
miljövänligt äpple
Mycket av den mat som vi slänger 
är övermogen frukt och grönsaker. 
”Blueapple” hjälper dig att spara in 
på både pengar och miljön. Frukt och 
grönsaker avger nämligen etylengas 

som påskyndar mognaden, men 
”Blueapple” absorberar etylengasen. 

Med det blåa äpplet i kylen eller i frukt
skålen slipper du slänga övermogen frukt. 

Äpplet finns att 
köpa på pakvis.com, 
08-41 03 95 10, 
för 149 kr.


