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Annonser 
…Om inget annat nämns är annonsen en sida… 
Lóreal (nagellack)(uppslag) 
Lindex (uppslag) 
Vodafone (mobil) (uppslag) 
Lancome (utjämnande hudkräm) 
Levis (jeans)  
Lancome (läppstift) 
Dove (riktiga kvinnor ej supermodeller) 
Biotherm (fuktighetscreme) 
Åhlens (ett uppslag) Lumene 
ACO (bodylotion) 
Sunsilk (shampoo, balsam o hårcreme) (2 sidor med mellanrum) 
Keso (uppslag) 
Garnier (mousse) 
Wella (hårfärg) 
Nivea (lotion) 
Hugo Boss (parfym) 
Kosta Boda (halvsida) 
Wettex (hushållsduk) 
Schwarzkopf (hårfärg) 
Yoggi  
Nokia (mobil) 
Bianco (skor) 
8 sidor mode, kläder o smycken olika märken 
Libresse (ett uppslag) 
Jordan (tandtråd) 
Risifrutti Light (Citat: Se ut som tjugo efter trettio-Svårt) 
Philips (epileringsmetod med is) 
Nivea sun (solskydd) 
Scan (dvs) 
Rimmel (läppstift) 
Naomi Campbell (parfym) 
Swatch (klocka)(Byt klocka oftare eller använd samma tröja jämt…) 
Compeed (plåster för blåsor mellan tår) 
Verum (hälsomål) 
Herstat (liten annons) (mot herpes) 
Venus (passion pink, rakhyvel)(citat: Varför får ROSA dig att må så bra?) 
Braun (epilering) 
Make up store (smink) 
Damella (badkläder) 
Sandrew Metrome (Troja) 
Femal Balans (mot pms) 
Hela (grillsåser) 
Weleda (ansiktsvård) 
Cuur (viktminskningstabletter) 



Doro (trådlös telefon) 
Natural white (tandvitningssytem) 
Piz Buin (solskydd) 
Biokraft (solarin, piller för jämn solbränna) 
JOKK (bärdryck) 
Arla (smoothie) 
Felix (dressing) 
ClaudiaCosmetics (trind hand and nail, nagelförstärkare) 
1 sida med småannonser; Lensway (kontaktlinser), Djurskyddet, Risenta (mat), Sexliv o 
Lustjakt (sexbutiker), Creative (naglar), Rosa Bussarna (resor) och Bröstkliniken!!! 
(plastikkirurgi!!!) 
I sida med 15 stycken annonser för Tarot, healing, spådam osv. 
GB Glace (Solero glass) 
Ralph Lauren (parfym) 
 
Artiklar (reportage) 
Ledare- Sex and the city- fast på riktigt 
Har du koll på kändiskidsen? 
Killar vi gillar: Jake Gyllenhaal 
Har Brad & Jen sex på riktigt? 
Senaste skvallret 
Så löser ni semesterproblemen 
Krönika: En singelkilles bekännelser 
Stort sommarastro 
Hennes Coachar: Grilla 
Dokument: Våldtäkt 
Hennes Jobb & Pengar 
Visst är det offatbart… (nostalgi om hur ofattbart 80-talet var med tanke på mode, frisysrer) 
osv 
Sommarens bästa böcker 
Medelhavsfavoriter 
Cheerleading- USA:S farligaste sport 
 
Mode  
Skönhet & hälsa 
Mat & inredning 
 
Tävlingar 
Vinn: bröllopsböcker, sommartävling (flera vinster), bikini, hudvårdsprodukter, doft, 
skönhetspaket, solset, biobiljetter, för videokvällen, cd-skiva, sommarläsning, hotellnatt, 
kokbok.  
Alltid i Hennes 
Mejl, Just nu, Film, Video, Musik, Böcker, Resor, Korsordet, Horoskopet, Jag vill ha…, 
Vinnare, Inköpsställen, Nästa nummer.  
 


