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Om grønne skønhedsprodukter, wakeup-makeup og blush på rette sted. Om Mozart, maveskind og
mellemkødsolier. Om skønhedste mod morgenkvalme og grøn te mod hudproblemer. Om kakaobønner,

kokosvand og chiliplastre. Om ammete og ammepuder. Om Jennifer Lopez´ bagdel, Heidi Klums yndlingsolie
og Eileen Fords venepumpeøvelser. Om tørbørstning, der giver fastere hud, og hårbørstning, der giver mere

manke. Graviditetsmasker - de gode, de hjemmelavede og dem, der virker.

Kort sagt: Få svar på alt det, du har brug for at vide, når du er gravid eller småbørnsmor.

Psst . Læs den også, hvis du døjer med pigmentforandringer, er mere træt end godt er, vil vide hvordan du
holder din barm stram og din talje slank, og i det hele taget interesserer dig for, hvad der er i dine

skønhedsprodukter.

Skrevet af skønhedsekspert Charlotte Torpegaard, forfatter og kvinden bag den populære skønhedsblog
ilovebeauty.
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