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livet

Klart vi
kan redde
verden –
litt.

Se det nytter!

Var: Optikerlinse
Er: Halskjede
Har du vært hos en optiker eller
øyelege, så har du sikkert fått en
slik linse holdt opp foran øynene
dine. Vel, her har amerikanske
CompassRoseDesign funnet en
annen måte å bruke den på: Som
originalt anheng på et kjede.

Skjorte laget av Tencel,
som er et fiber laget
av fornybare
plantematerialer
(kr 300, Lindex).
– OUCH! Nå ble
jeg skremt. Tissa
nesten på meg.

Denim-look-alike

KK RED DER DYR !

Den er både enkel og tidløs denne
blåskjorta fra Lindex. Den er laget
av lyocell som ligner denim, og er
dessuten et «sustainable» valg.

Originalt
smykke
(kr 385,
etsy.com).

Norsk & naturlig
Dette ansiktsserumet er laget av naturlige ingredienser og kommer fra Lykke By Julie. Bak merket
står norske Julie W. Ringnes, som sier hun lagde
sin første hudoljeblanding fordi hun trengte et
produkt da ikke fantes.
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Rejuvenating
facial serum fra
serien Glød (kr 590,
lykkebyjulie.com).
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Morten Minstemus er en nydelig og
kosete liten pus. Han ble født hos Stjerterom av en hjemløs pusemamma, og
var så liten at han måtte støttemates
de første dagene. Men nå er han en
aktiv og glad krabat i full fart – og klar
for levering. Han adopteres bort chippet, vaksinert og helsesjekket og med
avtale om kastrering.

Slik gjør du

Ta kontakt med Hanne på tlf. 928 50 168,
eller post@stjerterom.no

Grønn inspirasjon
Vet vi det ikke alle, at det er mer miljøvennlig å spise mer grønt og mindre
kjøtt? Hvis du vil øke grønt-kvoten din,
kan dette være boken for deg, for her
får du oversikt over de beste spiselige
plantene du selv kan finne i naturen.

Hvem kan hjelpe
Morten Minstemus?

«Norges spiselige planter og bær» av
Edle Catharina Norman og Sofie
Grøntvedt Railo (kr 400, Tanum).

Stjerterom er en dyrevernsorganisasjon i MidtTelemark som hjelper og omplasserer dyr. Den
blir drevet av Hanne Grendahl Sivertsen med
god hjelp av frivillige. Deres motto er: «Der det
er hjerterom, er det stjerterom.» Les mer på
stjerterom.no
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