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Skønhed er for alle, uanset hudfarve og etnicitet, så hvor er beautybogen til de mørkglødede kvinder?  

Den findes ikke og derfor har Elham Kavousi nu skrevet Mørkglødet, som guider til smukkere hud, hår og
makeup for mørke skønheder.  

Bogen er spækket med beautytips om alt fra hårfjerning og farve, til hvordan du vælger den helt rigtige
foundation og lægger den perfekte øjenmakeup. 

Mange mellemøstlige kvinder videregiver skønhedsråd fra generation til generation, og Elham har i bogen
samlet alle de gode råd og tips, som hun selv har fået overleveret fra sin højtelskede mormor.

Det er opskrifter på beautyprodukter, man nemt og billigt kan lave selv –og så er de uden parabener. Elham
krydrer de mange gode råd med personlige historier, anekdoter og mellemøstlig skønhedshistorie.

 

Elham Kavousi er mode- og skønhedsjournalist, stylist og blogger. Hun har en YouTube kanal, hvor hun
giver gode råd til mode og skønhed og følges af over 20.000 på Instagram. Hun har været portrætteret i blandt

andet ELLE.
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