Juleønsker 2019 Britt
Køkken
Kitchenaid – Glasskål til Artisan standmixer, 4,8 ltr. Set til 395,- på cc-isenkram.dk og 399,- på
Magasin.dk. (normalpris 1.000)

Citruspresser – Pulito – ca. 190,-. Kan købes på flere forskellige hjemmesider. Bl.a. naturebaby.dk,
pulito.dk, hskjalmp.dk.
Fantastisk kraftfuld og bastant citruspresser fra danske Pulito. Citronpresseren er fremstillet i en
fødevaregodkendt, coated, massiv zinklegering, som er modstandsdygtig over for syren i
citrusfrugterne.

Aldente stegetermometer spyd, 69,95 set i Kop og Kande

Aldente gourmet termometer, 149,95 set i Kop og Kande. Pr. 23/11 på tilbud til 100,-

DRAGON - Bestik-sæt fra Ikea, vi har 3 sæt = 36 sæt. Det kunne være fint at have 5 sæt i alt til i alt 60
personer. Så ønsker 2 sæt. Sætpris 399,-

Tøj
BH str. 75B – med bøjle og vatering. Gerne i hvid.
Sjælevarmer og/eller cardigan i sølv, gerne med glimmer-effekt, str. M
Pæne nylonstrømper i sort eller natur, str. L/XL, 42/44/46. Skal være denne store størrelse, da de
ellers bliver for korte.
Hummel Seamless tights ”Classic Bee CI” i black-melange, 249,95, Str. M/L
https://hummel.dk/produkter/classic-bee-ci-seamless-tights-011336-black-melange

Skønhed og pleje
Pudder fra Origins, farve = Tender 02
Matas Natur Aloe Vera & E-vitamin Skintonic rejsestørrelse 80 ml. 29,95. Pr. 26/11 ta 3 for 60,Hvis dette tilbud ikke er der mere da køb 200 ml til 64,95
Matas Natur Aloe Vera & E-vitamin 24h ansigtscreme, 50 ml 99,95

Matas Natur Aloe Vera & E-vitamin Dagcreme SPF 15, 50 ml 99,95
Australian Bodycare Deo Balm – parfumefri og alu-fri deo roll-on. 89,-. Set på webapoteket.dk
Diverse
Rain cover til Backpack/cykelkurv – Luna Multi Use. Mønster helst ”Check”, men ”Dot” er også
OK. Vil gerne have 2 stk. En til min cykeltaske og en til min cykelkurv. 175,- pr. stk.
Kan købes på denne hjemmeside, hvorfra jeg har meget andet cykeludstyr i god kvalitet.
https://www.weathergoodssweden.com/shop/rain-covers-bicycle-basket/luna-multi-use-check/

”Light me up” LED lampe, fra Sinnerup. Ønsker mig 2 stk. - 499,- pr. stk.

