
magiska ting

Yogapositioner i silver
De här charmiga smyckena före-
ställande olika yogapositioner är 
tillverkade av Pia Bohlin. Hon har 
skapat en smyckeskollektion för 
att påminna oss om hur viktigt det 
är att komma i kontakt med vårt 
inre. Pia hoppas att smyckena 
kan inspirera till en bättre värld! 
Yogaberlockerna är tillverkade av 
silver och kostar från 270 kr. Finns 
att beställa på omshantisilver.se, 
070-589 38 29.

DoftanDe älvDans
Det här magiska doftljuset 
vid namn ”Älvdans” har en 
not från ozon, en speciell 
doft som uppstår vid åska! 
Basnoten är cederskog och 
mysk och det finns även 
en hint av klassiska rosor, 
jasmin och viol. Doften ”Älv-
dans” finns både som doft-
ljus och olja med tillhörande 
doftpinnar. Ljuset kostar 199 
kr och oljan 249 kr. Finns att 
köpa på Åhléns, ahlens.se 
eller ring 020-49 91 10.

spöklampa 
spriDer ljus
Har dina barn svårt att sova 
utan en lampa tänd? Det här 
söta Pac-Man-inspirerade 
spöket hjälper till att sprida 
ljus och kärlek under natten! 
Med följer en fjärkontroll som 
gör att du kan skifta mellan 
16 olika färger, övergångar 
och ljusstyrkor. Lampan är 
20 x 18 cm 
och finns 
att köpa på 
coolstuff.se, 
040-18 72 00, 
för 395 kr.

ekologisk DeoDorant
Deolicious är en krämdeodo-
rant som är helt naturligoch fri 
från gifter. Istället för att mot-
verka svettluktenmed parfym 
elmineras bakterierna som 
orsakar lukten. När du appli-
cerar deodoranten luktar den 
först fräscht och lite mint, men 
efter ett tag blir den helt doftlös. 
Deodoranten finns i 15 ml, 59 kr,
i 60 ml,149 kr. Kan beställas på
deolicious.se, 0705-66 58 73 
eller via mejl, info@deolicious.se

jubileumsarmbanD
I samband med att Childhood firar 

15-årsjubileum har det tagits fram ett 
jubileumsarmband. Armbandet finns i olika 

färger, och precis som i ”Childhoodarmbandet” 
representerar varje färg en artikel i FN:s barnkon-
vention för att påminna om allas rätt till en trygg 
barndom. Armbandet finns i två storlekar och 

passar både män och kvinnor. Damarmbandet 
kan du få med silver- eller rosépläterade pärlor. 

Beställ armbandet på childhoood.se, 
08-551 175 00, för 500 kr, av vilka 255 kr 

går till Childhoods verksamhet.

kannor i glas
Unna dig riktigt mysiga testunder med de här fina 
tekannorna i glas från House of Tea. Kannorna är 

handtillverkade och kan användas till 
alla sorters te. I början av pipen 
finns en metallspiral som fung-
erar som ett filter. På så sätt får 
teet utvecklas fritt i kannan och 
smakerna maximeras. Kan-
norna finns i olika storlekar 
och former och finns att köpa 

på houseoftea.se, 08-758 
71 62, från 169 kr.

Dekorera meD buDskap
Skapa ditt personliga favoritcitat eller bud-
skap på egen hand!  Med det här kitet kan du 
göra en alldeles egen bokstavsbanner som 
påminner dig om vad som är viktigt i livet. 
Eller varför inte överraska någon som fyller 
år! Väggdekorationen innehåller 122 bok-
stäver, inklusive Å, Ä, Ö, samt olika symboler 
som hjärtan och stjärnor. Finns att köpa på 
bluebox.se, 040-680 66 80, för 109 kr. 
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