
Beautyspace-læsere har denne gang testet 

Cliniques Chubby stick, 
moisturizing lip balm (170 kr). 
Nogle i farven Whole Lotta Honey, andre i Whoppin’ Watermelon.

Her får du deres uforbeholdne ord: 

TRINE – lille lækker sag
Fylder ikke meget i tasken og super super let at påføre – også uden spejl! Farven dækker fint og har en 
behagelig konsistens uden at fedte. Kan ikke vurdere om den giver ekstra pleje. Har lækkert design, men 
jeg synes proppen for let ryger af i tasken. God til hverdagsbrug.

PERNILLE O.C. -  overraskende lækker
Tilfører fugt og pepper looket flot op. Farven forekommer umiddelbart kraftig (Whoppin’ Watermelon), 
men når først den kommer på læberne, er den yderst afdæmpet og på ingen måde skrigende. Selvom 
sticken ikke blødgør i samme grad som en god gammeldags vaseline eller en klassisk Labello-læbepo-
made, kan den helt sikkert måle sig og kan klart anbefales. 

AMALIE – let påføring
Dejlig handy model som er praktisk til tasken. Selvom den er fugtgivende synes jeg den fungerer bedst 
med læbepomade under.
Flot diskret farve (whole lotta honey) – man aner et lækkert shine. Påføringen var let og ubesværet. 
Ingen pensler behøves!
Holdbarheden er udmærket.

KARIN - naturlig
Flot og naturlig men med passende glans (farve:whole lotta honey)
Den gi’r flotte og  lidt fyldigere læber, men er ikke helt så fugtgivende, som jeg havde forventet. Jeg kan godt li’ den lidt anderledes emballage. 

REBECCA – virkelig genial
Rigtig god konsistens, farve, duft og holdbarhed. Farven er neutral (Whole Lotta Honey), og passer derfor perfekt til ‘hverdags- læbestift’ men er også rigtig god til et aftenlook, hvor 
du sætter meget fokus på øjnene og holder resten af ansigtet low-key. Den holder i rigtig lang tid og er rigtig nem at bruge, takket være sin pencil/streg funktion. Rigtig god!

ANJA – klar efterårsfavorit
Rigtig godt produkt med et super skægt og luksuriøst design, der passer lige i tasken. Smækker-lækker cremeblød konsistens, der giver mine læber masser af fugt, en smule farve og 
glans (pga. farven, vil jeg dog ikke anbefale at lægge den på uden spejl!). En rigtig god substitut til læbestift og læbebalsam. En af mine helt klare efterårs/vinterfavoritter.

VIVI – kan også bruges til træning
Chubby stick er et sjovt og ungt produkt; den giver meget lidt farve og vil derfor være super til alle girlies. 
En gammel kran på 49 bruger den til træning(!). Den gør læberne bløde og smukke at se på uden at de virker farvede. 

KIT – fantastisk
Læbebalsamen med farve er virkelig fantastisk. Meget let at komme på og så blødgør den læberne samtidig med, at de får en anelse farve - en farve, der holder i flere timer. Den er 
anbefalelsesværdig. Både at have i lommen til hverdag og med til fest. Praktisk og lækkert design.

JESS -  fugt og farve i ét
Jeg er vild med det her produkt! Smart påføring med jumbo-blyanten. Giver lige et strejf af farve, og fugter læberne. Da det er en farvet læbebalsam, holder den selvfølgelig ikke 
mange timer, men for mig gør det ikke noget. Skal klart have købt flere farver!
 
INA -  giver mine tørre læber fugt
Ligner en tyk farveblyant. Skøn at smøre på, giver lige et tilpas lag med tilpas farve og virker meget blødgørende og fugtgivende. Jeg har rimelig tørre læber, da jeg opholder mig 
meget ude. Men selv efter frokost og gåtur med hunden er der stadig fugt tilbage på læberne og også pænt med farve.
Ville dog ønske den var lidt kortere og tykkere – da den fylder meget. Kunne sagtens finde på at købe den i flere farver. 

LITA - kyssebløde læber
Clinique’s Chubby stick er en lækkerbisken. Læberne føles lidt ligesom mit hår efter en lækker hårkur, gennemfugtet, silkeblød og velplejet. Farven ”whole lotta honey” er meget 
naturlig, lidt usynlig,  det er som om læberne bliver en bedre udgave af sig selv. 

PERNILLE C. –  elsker farven
Jeg elsker stiften fra Clinique, som blødgør læberne meget. Den er som en læbepomade – bare med farve i. Smart at den kan skrues op. Jeg kan godt lide at den er i Jumbo-blyants-
form og så elsker jeg bare farven Woppin’ Watermelon vildt.

KAREN  -  godt alternativ til læbestift
Jeg er ikke til læbestift og derfor er Chubby Stick´en genial! Den er faktisk mere en gloss, men holder længere end den mac  gloss, jeg normalt bruger. Farven er naturlig, lys brun 
(whole lotta honey) og med et godt shine der både fungerer om dagen og om aftenen i selskab med smokey eyes. Den giver masser af fugt og pleje og vil fremover være en fast 
bestanddel i min make-up pung.

LEA – blev overrasket
Var skeptisk, da sticks plejer at være udtørrende. Men thumbs up, for denne er ikke tør , men let at påføre og giver en behagelig følelse på læberne. Jeg testede farven Woppin´ Water-
melon, men er skuffet over, at der ikke kommer mere farve frem – den giver kun lidt glans.

I november 2012 og igen i marts 2013 åbner Beautyspace op for anmelderhold.
Der er kø til disse teams og vi kan ikke garantere, du kommer med. 

Men prøv lykken og skriv en mail til open-mind.mail.dk.


