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Apoteksmärket L300:s nya hudvårdsserie 
Hyaluronic renewal innehåller två  

varianter av hyaluronsyra som är 
mumma för torr och rynkig hud. 

Söndag har testat dag- och 
nattkrämen i serien och kan 
konstatera att huden blir 
mjuk och återfuktad. De här 
kommer vi köpa igen! I serien ingår, förutom  
dag- och nattkräm, ett serum och en ögonkräm.

Pris: 159–179 kr på apotek.     (VL)

Prisvärd återfuktare

 Behöver du lägre trösklar, bre-
dare dörrar och färre trappsteg på 
ditt semesterboende? Handiscover, 
som är en svensk bokningstjänst 
för människor med begränsad rör-
lighet, inleder nu ett samarbete 
med Rentals united och blir då 
världens största bokningstjänst  
inom anpassade boenden. Hurra 
för fler valmöjligheter! 
Swww.handiscover.com   (HH)

 … och sedan dess har Sylvia Vrethammars pas-
sion för Brasilien och den brasilianska musiken ald-
rig försvunnit. Nu sammanför hon den med jazz-
musik på nya albumet The Girl From Udde-
valla. Med på skivan finns bland annat låten 
The Girl from Ipanema som Sylvia sjungit 
under hela sin snart femtio år långa karriär. 
”Det kändes som ett måste att äntligen få 
spela in min version av  denna klassiker”, 
säger hon. 149 kr, www.ginza.se.  (HH)

Större utbud för 
anpassat boende

Svensk sambadrottning

Äggstra fina!

n ”Dyr utrustning skapar inte 
idrottare”, tycker Zlatan Ibrahimo-
vic. Och efter det mottot har han, 
tillsammans med Petter Varner, 
skapat sitt eget klädmärke A–Z 
som gör träningsplagg i en lägre 
prisklass. Än så länge finns det  
bara kollektioner för män men 
framöver kommer kläder även för 
kvinnor. Swww.a-z.com  (HH)

Låt Zlatan klä dig

n Nu är det faktiskt 
inte så långt kvar till 
påsk då vi frossar  
i ägg mer än vanligt! 
Varför inte  frossa  
i färg samtidigt? 

Äggfat med fint 
blommönster, 129 kr,  
Indiska.

Äggkopparna Functional 
kitchen, 
4-pack, 

249 kr, 
Sagaform.

Äggkopp Kanin  
i stengods, 59 kr, 
Indiska.  (HH)

n 1) Boken En annan historia tar sin början för 9 000 år sedan och berättar fem-
tioen lika kvinnoporträtt för att korrigera världshistorien där män varit norm. 
189 kr, www.bokus.com. 2) I antologin Saker jag hade velat veta när jag var 15 

skriver Mia Skäringer, Ebba Witt-Brattström, Seinabo Sey och fjorton 
andra kända svenska kvinnor råd till unga tjejer. 177kr, www.adlibris.com.  (HH)

När jag kom dit, 
kände jag mig  
genast hemma. 
Här har jag 
förmodligen 
levt i ett  

tidigare liv.
Artisten Sylvia Vrethammar berättar för Senioren  

om första gången hon besökte Rio i Brasilien 1970.

noterat
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SÄLLSKAPLIG KISSE. ”Det här är Nikita, vår ett år gamla Devon rex, 

som alltid ska vara med både när man sitter vid datorn eller lagar 

mat”, hälsar familjen Bengtsson i Oskarshamn. 
Foto: PRIVAT

Veckans sötchock!

Skicka in din bild och några rader till sondag@aftonbladet.se! Publicerade bilder får  en liten överraskning med posten.
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Träna i  
Zlatans  
design.


