
enjoybeauty.eu

ZOMER 2022

Aangeboden door uw  parfumerie

ZON

Zo bescherm je 
je huid optimaal

 + EEN ZONNEPRODUCT 
OP MAAT

Ontdek de 
favoriete 

producten van 
de sterren!

VIND JE LIEVELINGSPARFUM AAN DE HAND VAN JE FAVORIETE INGREDIËNT 

STRALENDE MAKE-UPLOOKS

Zo doe je 
het zélf

VERZORGING

Dit zijn de 
topingrediënten 
en zo werken ze

NIEUWE 
ZOMERPARFUMS 

voor een 
onvergetelijke 
zomer



refillable

THE NEW EAU DE PARFUM





THE NEW FRESH LIMITED EDITION

BOTTLED MARINE



enjoybeauty.eu

ZOMER 2022

Aangeboden door uw  parfumerie

ZON

Zo bescherm je 
je huid optimaal

 + EEN ZONNEPRODUCT 
OP MAAT

Ontdek de 
favoriete 

producten van 
de sterren!

VIND JE LIEVELINGSPARFUM AAN DE HAND VAN JE FAVORIETE INGREDIËNT 

STRALENDE MAKE-UPLOOKS

Zo doe je 
het zélf

VERZORGING

Dit zijn de 
topingrediënten 
en zo werken ze

NIEUWE 
ZOMERPARFUMS 

voor een 
onvergetelijke 
zomer

  ZOMER 2022  |  enjoybeauty.eu  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER  Gisèle Speaker | AlwaysOn

Prins Albertlei 14 - 2600 Berchem, België  HOOFDREDACTEUR  Laura de Coninck  BEAUTYJOURNALISTEN Laura de Coninck, 

Franciska Bosmans & Karen van Ede EINDREDACTIE Katrien Huysentruyt ART DIRECTION alphabet city

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Over speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd.

EDITOR’S LETTER

Inhoud Niets leukers dan op 
reis gaan, je favoriete 

producten meenemen en 
eindelijk tijd vinden om 
ze ook effectief te smeren 
en je wél uitgebreid 
te verzorgen. Mijn 
toilettas neemt niet voor 
niets de helft van mijn 
reiskoffer in beslag. Je 
kan immers nooit genoeg 
zonnebrandolie (coral 

reef of ocean friendly, uiteraard) en hydraterende 
producten meenemen. En ook dat scrubben moet 
voor een heel jaar worden goedgemaakt. 

Je wil ook liever niet uit de toon vallen op een foto 
bij een adembenemend landschap en een ietwat 
fraaie herinnering voor het nageslacht creëren, 
niet? 

Trouwens: wie echt voluit wil gaan, vindt 
inspiratie bij de prachtige make-upcrushes van 
Chanel en Lancôme. Ook onze zomermust-haves 
delen we met veel plezier, bij onze  
beauty-essentials.

Aanrader is het artikel van Franciska Bosmans. 
Zij maakt ons wegwijs in de nieuwste 
zonneproducten en adviseert welke zonnecrème 
het beste past bij elk vakantietype. Ren gerust 
naar de winkel voor een serum met vitamine C 
nu we weten dat het een perfect duo vormt met je 
zonnebescherming en zonneschade voorkomt. 

In haar artikel over huidverzorging, licht Karen 
van Ede toe wat de nieuwste en meest effectieve 
ingrediënten zijn en vooral: welke troeven ze 
hebben. Zo ben je weer helemaal mee!

We zochten ook naar alternatieven voor wie nog 
even moet wachten op vakantie: leuke tips voor 
een weekendje weg, fijne zomerbehandelingen, 
interessante lifestyle-items … om alvast toch dat 
vakantiegevoel op te wekken. 

Maar laat ons vooral niet vergeten dat je die mooie 
herinneringen nú moet maken. Herinneringen die 
je later makkelijk kan oproepen, niet alleen door 
foto’s te bekijken maar ook door het parfum te 
ruiken dat ermee verbonden is. Een tijdsgebonden 
parfum, zoals Franciska het beschrijft en aanraadt 
in haar artikel over zomerparfums. Als dat geen 
mooi excuus is voor een nieuw zomerparfum!  

Laura DE CONINCK   
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hot L I N E
Het laatste nieuws, vers van de beautypers. 

TEKST  Karen VAN EDE

H OT L I N E

Vakantiepret in bad
Vakantie in eigen huis of, sterker nog, in eigen bad: dat gevoel krijg 

je van de nieuwe JOY by Dior Pearly Bath Soap. Het stuk ligt als een 

klein cadeautje in je hand en omringt je met zijn perfecte witte schuim 

helemaal met de zalige geur van JOY. De sensueel gevormde soap bar 

weegt 100 gram, genoeg voor een heleboel vakantie-in-bad-plezier.

ZACHTE, 
GLANZENDE LIPPEN
Heb je al eens kennisgemaakt met een lipolie? De Lip 

Comfort Oil van Clarins is bijvoorbeeld een pionier 

op het gebied van plantaardige oliën. Er zit 65 jaar 

expertise in deze heerlijke lipolie die voor 98% uit 

verzorging bestaat. Een cocktail van biologische 

jojoba-, hazelnoot- en hondsroosolie voedt en 

verzorgt de lippen en beschermt ze tegen de 

buitenwereld. Hondsroosolie werkt helend 

en voedt het barrièrelaagje dat zorgt 

dat lippen glad en vol blijven. Nu is het 

alleen nog een kwestie van kiezen uit 

de acht mooie tinten die Clarins heeft 

bedacht. Kun je geen keuze maken? Dan 

is de transparante honingtint perfect!

HIGHTECH 
OOGSCHADUWPOEDERS
Luxe oogschaduwpoeders die al na een veeg een sterk 

gepigmenteerde en egale kleur afgeven? De nieuwe Pure 

Color Envy Luxe Eyeshadow Quads van Estée Lauder 

maken een mooie oogmake-up heel gemakkelijk. De 

doosjes met vier oogschaduwtinten - met matte, satijn of 

sprankelende finish - komen in acht kleurcombinaties, 

telkens mooi op elkaar afgestemd. Omdat de hightech-

poeders zo zacht zijn en makkelijk aan te brengen, belasten 

ze de tere huid van de oogzone bovendien op geen enkel 

moment. Een smokey eye voor de zomeravond of een nude 

look voor overdag: deze oogschaduw blijft goed zitten, 

verdwijnt niet in de fijne lijntjes en zal zeker niet vlekken.

VOLLE, DIKKERE WIMPERS 
BINNEN HANDBEREIK
Clinique bestudeerde de wimpers tot in de 

puntjes om producten te ontwikkelen die ze 

verfraaien maar ook verzorgen. Oogmake-up als 

eyeliners en wimperextensions kunnen immers 

hun tol eisen. Met de introductie 

van het nieuwe High Impact Lash 

Amplifying Serum is het mogelijk 

om wimperhaartjes al in vier weken 

tijd voller en langer te maken. 

Dankzij een cocktail van peptiden 

en plantaardige ingrediënten zoals 

natuurlijk keratine uit kruisbes zien 

je wimpers er als herboren uit. Het 

enige wat je hoeft te doen, is dit 

nachtserum aanbrengen op schone 

wimpers voor het slapengaan. Na 

twaalf weken zijn je wimpers voller, 

dikker en duidelijk opgeknapt. 

Veilig voor lenzendragers en 

gevoelige ogen. 
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ROADTRIP 

met CK One 
CK One Summer Daze heeft dit jaar een 

wel heel speciale verpakking, het creatieve 

resultaat van een samenwerking met de 

Britse kunstenaar Harry Cartwright. Hij 

werd beroemd dankzij zijn iconische vintage 

Amerikaanse beelden. De verpakking van CK 

One Daze toont wuivende palmen op een mooi 

strand, het perfecte plaatje van de perfecte 

zomervakantie. De nieuwe CK One vegan 

eau de toilette is precies zo zomers als Harry 

Cartwright ons wil laten denken. De geur 

vol citrusfruit is een ode aan dit seizoen van 

vrolijkheid en 

zonneschijn, 

en doet 

denken 

aan een 

lekker 

koel glas 

ijsthee.

HERMÈS 
VERWELKOMT 

Gregoris 
Pyrpylis
Nieuws bij Hermès: 

de charmante Griekse 

make-up artist Gregoris 

Pyrpylis is er benoemd tot 

Creative Director Hermès 

Beauty. De favoriete make-

upartiest van modellen 

en sterren (Gregoris mag 

Carla Bruni en Cindy 

Crawford tutoyeren) 

gelooft dat schoonheid 

meer is dan alleen een 

mooie buitenkant. Hij 

meent dat het ook draait 

om een goed gevoel 

vanbinnen, het bekende 

‘goed in je vel zitten’. Met 

de komst van Gregoris 

kunnen we ons verheugen 

op nog meer moois van 

Hermès in de nabije 

toekomst.

DE ULTIEME 

MASCARA?
Lancôme is de ongekroonde mascaraqueen en 

trakteert ons al jaren op de geweldige Hypnôse-

mascara’s. Toch zijn er volgens 

Lancôme ook vrouwen die 

geen mascara gebruiken, 

en dat zag het merk 

als een uitdaging. 

Gebaseerd op jaren 

aan verzamelde 

kennis over hoe 

vrouwen mascara 

gebruiken en 

waarom sommigen 

eraan verzaken, 

heeft Lancôme nu een 

formule die iedere vrouw 

zal aanspreken. Kost het te veel 

moeite om verharde wimpers schoon te boenen? 

Dat werd opgelost door wax weg te laten uit de 

formule, zodat de mascara zich heel gemakkelijk 

laat verwijderen, zonder zwarte restjes rond je 

ogen. De nieuwe Le 8 Hypnôse dankt zijn naam 

aan de acht aminozuren die erin zitten. Dit zijn 

de moleculen die het meest voorkomen in de 

keratine waaruit wimperhaar bestaat. Zo wordt 

de wimper gesteund en opnieuw opgebouwd. 

De volumegevende formule bestaat voor 91% uit 

een zwarte verzorgende balsem en is dus waxvrij. 

Het is de eerste Lancôme-mascara die met een 

serum werd verrijkt. Het ergonomische borsteltje 

ziet eruit als het cijfer acht en maakt de mascara 

heel makkelijk aan te brengen. De huls is van 

deels gerecycled en recyclable glas, met oog op 

het milieu. 

IN HET KORT
• Acht aminozuren: Le 8 Hypnôse werd 

 versterkt met een concentraat van acht   

 aminozuren - de moleculen die het meest in

  de keratine voorkomen waaruit ons haar  

 bestaat - om de anatomie van de wimpers  

 opnieuw op te bouwen en zowel de uitstraling  

 als het gevoel ervan te verbeteren. 

• 91% verzorgende zwarte balsem: een intens  

 zwarte formule die voor weelderige, volle  

 wimpers zorgt, zonder toevoeging van wax,  

 wat een uiterst makkelijke en milde reiniging  

 mogelijk maakt. 

• 5% shea butter: ecologisch verantwoord  

 gewonnen, voor zachtere, verzorgde wimpers. 

Le 8 Hypnôse garandeert oneindig lange  

wimpers en ’s avonds razendsnel weer schone  

ogen. 

Geluksbommetje
Er is een nieuwe La Vie est Belle! En 

hoe toepasselijk is de naam, La Vie 

est Belle Oui, alsof je ja zegt tegen het 

leven en al het moois dat het je brengt. 

De nieuwe bloemengeur is verrijkt 

met Rosa damascena en 

Iris pallida en behoudt zijn 

fruitige noten. Bergamot, 

roze peper en frambozen 

zorgen samen voor de 

zomerse noot. Patchoeli in 

de basis zorgt voor warmte, 

iris voor sensualiteit. 

En dan hebben we het nog 

niet gehad over de nieuwe 

flacon. De iconische glimlach 

van La Vie est Belle kreeg 

een laagje goudglitters, als 

een explosie van geluk. 

Oui kon wel eens je favoriet 

worden, deze zomer.
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P U B L I R E P O R TAG E

NEEM EEN MOMENTJE VOOR JEZELF

Geef je huid de kracht 
van 100u rehydratatie

Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator
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Clinique’s verfrissende fan-favoriet. 
Deze lichtgewicht, olie-vrije gel-crème 
dringt diep door in het huidoppervlak 
en houdt 100 uur. 

Huidtypes: Geschikt voor alle huidtypes
Belangrijkste Ingrediënten: Aloë Bioferment + Hyaluronzuur 
Complex, mix van vitamine C en E
Belangrijkste Voordelen: Hydratatie die verzacht in 3 seconden, 
houdt 100 uur.

Wat het doet:
Deze lichtgewicht olievrije formule hydrateert de huid tot meer 
dan 10 lagen diep. Geeft een onmiddellijke vochtboost van 174% 
en houdt de huid 100 uur lang gehydrateerd. Geavanceerde 
hydratatie met Auto-Replenishing Technology helpt de huid haar 
eigen interne waterbron te creëren om zichzelf voortdurend te 
hydrateren en sluit vervolgens het vocht in voor een eindeloos 
volle, gezond uitziende gloed. 

•  Veel factoren kunnen je huid uitdrogen, zoals het weer,
 vervuiling, blauw licht, blootstelling aan de zon,  
 mondmaskers dragen, vliegreizen, airconditioning en  
 verwarming.
•  Ga de strijd aan met de factoren die dagelijks je huid   
 uitdrogen. Deze olievrije hydraterende gel-crème met Aloë  
 Bioferment + Hyaluronzuur complex dringt diep door in  
 het huidoppervlak voor 100 uur stabiliserende hydratatie.
•  Bovendien helpt de Auto-Replenishing Technology de huid  
 om haar eigen interne hydratatiebron te creëren om zichzelf  
 voortdurend te hydrateren, en houdt vervolgens het vocht  
 vast.
•  De huid voelt na 3 seconden gekalmeerd en gehydrateerd  
 aan, en blijft stralen.
•  Zorgt voor een gladde basis voor het aanbrengen van  
 make-up. 
• Veilig voor de gevoelige huid.

Vraag een staal aan je   parfumerie



10  

ZO N

Natuurlijk is de zon fijn. Ze zorgt ervoor dat we het 

gelukshormoon endorfine en vitamine D aanmaken. 

Het eerste boost ons humeur, de tweede zorgt voor 

onder meer sterke botten en een goed werkend 

immuunsysteem. Maar (te veel) zon kan nefast zijn 

voor onze gezondheid. Het zonnespectrum bestaat 

uit ultraviolet (uv), infrarood en zichtbaar licht, 

waartoe blauw licht behoort. Die stralen hebben 

elk een ander (negatief ) effect op de huid. 

• Uv B (met de b van branden) dringt niet 

diep in de huid, maar kan haar verbranden en 

huidkanker veroorzaken.

• Uv A (met de a van ageing) dringt diep in de 

huid en zorgt ervoor dat ze veroudert. Het tast 

DNA aan en kan huidkanker veroorzaken.

• Infraroodstralen beschadigen diep in de huid 

collageen waardoor de huid sneller veroudert: ze 

wordt slapper en rimpels duiken op. 

• Ook blauw licht kan vroegtijdige huidveroudering 

veroorzaken. Het leidt volgens studies tot 

pigmentvlekken (vooral bij donkere huidtypes), maar 

schaadt ook collageen. 

SPF
hoe zit dat ook al weer? 
Zeg zonbescherming en je denkt onmiddellijk aan SPF, 

maar waarvoor staat het ook al weer? De sun protection 

factor zegt wat over de bescherming van een product 

Slim  
smeren
Of je nu op citytrip gaat of een strandvakantie hebt geboekt, gaat joggen 
in het park of afterwork drinks doet op een zonnig terras: je huid moet 
altijd worden beschermd tegen de zon. ENJOYBEAUTY tipt de fijnste 
zonbescherming voor élke gelegenheid.

Here comes  

the sun! 
Fijn, maar…

kan je leren

Zo 
bescherm je 

je huid optimaal 
tegen de 

zon!

TEKST  Franciska BOSMANS
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tegen uv B (en verbranden). Met een SPF30 

kan je 30 keer langer in de zon blijven zonder 

verbranden dan wanneer je onbeschermd de 

zon zou ingaan. Hoe hoger de SPF, hoe meer uv 

deze tegenhoudt. Beschermt SPF15 de huid tegen 

93% van de uv-stralen, doet SPF30 dat tegen bijna 

97% en SPF50 tegen 98%. Daarvoor moet je wel de 

juiste hoeveelheid smeren: 2 milligram per vierkante 

centimeter. En dat is véél. Omdat de meeste mensen 

onvoldoende smeren, raden dermatologen een hoge SPF 

van liefst 50 of 50+ aan om zo goed mogelijk beschermd te 

zijn tegen uv.

In de praktijk spelen ook je huidtype, de kracht van de zon 

en waar je je bevindt een rol in je SPF-keuze. Hoe dichter bij 

de evenaar, hoe krachtiger de uv-straling. Ook in de bergen en 

de woestijn is ze hoger. Daar smeer je liefst altijd een zo hoog 

mogelijke SPF.

Ook goed om weten: over de bescherming tegen uv A zegt SPF an 

sich niets. Gelukkig moeten in de EU zonbeschermingsproducten 

de huid ook tegen uv A beschermen. En die bescherming moet 

minstens 1/3 van de uv B-bescherming zijn. 

Hoe weet je nu of een product ook tegen uv A beschermt? Check of 

de verpakking broad spectrum (breedspectrum) vermeldt: dat wijst 

erop dat de zonnefilters tegen uv A én uv B beschermen. Ook het 

uv A-symbool (uv A met een cirkeltje rond) kan worden gebruikt.

De juiste 

textuur 
kiezen
Melk, olie, water, gel, crème, fluïde… De keuze aan texturen in 

zonbescherming is nooit zo groot geweest. Logisch, aldus Marie-

Hélène Lair, directeur van de wetenschappelijke communicatie bij 

Clarins. “De meest efficiënte zonbescherming is het product dat je 

elke twee uur of na elke zwembeurt én in een rijkelijke laag smeert. 

Enkel zo krijg en houd je de bescherming die zijn SPF biedt. Daarom 

maken we producten die plezierig smeren.” 

En kan jij dus het product kiezen dat jou en je huid het beste ligt. 

Zo zal een droge(re) huid een crème fijn vinden en is een olie voor 

het lichaam een aanrader als je houdt van een zacht glanzende, 

satijnzachte huid. “Een gemengde tot vette huid kiest liefst een lichte 

formule zoals een gel, emulsie of water,” vult Olivier Doucet, Vice 

President R&D Technology & Innovation bij Coty, aan. 

“Een olie is te rijk.” Ook je omgeving kan een rol spelen bij je keuze. 

Op het strand is een verfrissende spray fijn én handig. Als je gaat 

skiën, kies je een rijkere formule die je huid ook voedt en in een 

vochtig, heet klimaat is een lichte textuur als een mist, fluïde of gel 

aangenaam.

SLIMME SMEERTIPS 
Bescherm je huid nog beter tegen de zon 

met onze tips.

• Mijd de zon liefst tussen 10 en 16u, of wanneer   

 je schaduw korter is dan jezelf. Dan is ze op haar   

 sterkst en verbrand je het makkelijkst.

•  Bescherm je lichaam in de eerste plaats met kledij, 

 een hoed met brede rand en zonnebril. Onbedekte huid 

 smeer je in met een zonbeschermingsproduct.

•  Vroegtijdige huidveroudering voorkomen? Smeer   

 élke dag van het jaar een product met breedspectrum 

 zonnefilters. Uv A is er het hele jaar door en dringt door 

 glas en wolken. 

•  Gebruik onder de SPF voor je gezicht een serum met 

 vitamine C. Als krachtige antioxidant verhoogt de 

 vitamine namelijk de efficiëntie van zonnefilters zodat 

 je huid (nog) beter beschermd wordt tegen schadelijke  

 zonnestralen.

•  Smeer bij elke smeerbeurt 2 à 3 laagjes 

 zonbescherming. Zo leg je een egale film op de huid en 

 verkleint de kans dat je stukjes huid overslaat. 

 Bovendien moet je véél smeren om de SPF van je 

 product te krijgen: 2 milligram product per vierkante 

 centimeter komt voor je gezicht overeen met een halve 

 theelepel of twee vingerlengtes crème. Smeer je minder, 

 ben je minder goed beschermd.

•  Smeer om de twee uur en na elke frisse duik of 

 zweterige work-out. Zo houd je de bescherming van de 

 zonnefilters optimaal.

•  Zonnecrème hoort op élk stukje onbedekte huid. 

 Vergeet dus oren, haarlijn en -scheiding, voeten (ook 

 tussen je tenen) en lippen niet. 
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Steeds betere 
zonbescherming
Slimme innovaties maken zonbescherming 

steeds efficiënter zodat ze de huid nog beter 

beschermt en haar steeds beter kan helpen om 

door de zon veroorzaakte schade te herstellen.

Zo introduceert Shiseido zijn Sun Dual CareTM 

Technologie in de nieuwe Urban Environment 

Age Defense Oil Free Sun Care Emulsion. 

Dankzij deze technologie, die geïnspireerd is door 

fotosynthese in de natuur, kan de formule een 

deeltje van de uv-stralen die in de huid dringen 

omzetten naar gunstige stralen voor de huid. 

Daarvoor zorgt de Spirulina Energy Essence: die 

bestaat uit een spirulina-extract (spirulina zijn 

blauw-groene algen) en een bestanddeel dat uv 

converteert naar gunstig licht. De SuperVeil-

UV360TM van het merk zorgt er dan weer voor dat 

de emulsie een heel hecht laagje op de huid vormt 

dat zich om de gezichtscontouren spant zodat elk 

stukje huid optimaal beschermd wordt tegen uv.

Lancaster paste dan weer zijn Advanced Full 

Light Technology aan die tegen alle stralen van 

de zon beschermt: uv A, uv B, infrarood en blauw 

licht. Een biomimetisch actief bestanddeel helpt 

de huid nu nog beter beschermen tegen dat 

laatste. Ook ontwikkelde het merk een nieuw 

Sun Repair System met jasmijnextract en een 

probiotisch bestanddeel zodat de huidcellen 

door de zon veroorzaakte schade beter kunnen 

herstellen en hun weerstand tegen de zon 

wordt geboost. Het paste ook nog eens zijn Tan 

Activator Complex aan: dat zorgt ervoor dat de 

huid twee keer sneller mooi egaal bruint.

Lief voor het 
oceaanleven?
Sinds Hawaï de zonnefilters oxybenzone 

en octinoxate verbood omdat ze volgens 

enkele studies koralen doen afbreken, 

komt de beautywereld steeds vaker met 

‘koraalvriendelijke’ zonbescherming. Die is vrij 

van beide. Bovendien testen merken ook of hun 

zonnefilters (en andere bestanddelen) veilig zijn 

voor het waterleven en werken ze aan steeds beter 

afbreekbare formules (met minder bestanddelen) 

die het milieu zo min mogelijk schaden.

Wil je oceaanvriendelijk smeren? Op veel 

producten vind je een coral reef of ocean friendly-

symbool dat erop wijst dat ze veilig zijn voor 

het leven in de zee. Dat vind je onder meer bij 

Biotherm en Lancaster.

VOOR DE  
BEACH BABE 

Op het strand wordt uv 

gereflecteerd door zand 

en water waardoor ze je 

ook onder een parasol 

kan bereiken. Bescherm 

je huid dus extra goed, 

liefst met een hoge SPF. 

Zonbeschermingsprays zijn 

handig en voelen doorsnee 

licht en fris. Een olie zet je 

kleurtje extra in de verf. Ga 

je in het water, kies dan een 

waterbestendige formule: 

die is zo samengesteld dat 

de filters langer op een 

natte huid blijven zitten 

dan andere formules. Niet 

onbelangrijk wanneer je 

weet dat uv ook door 

(helder) water dringt. 

SUN CARE BODY OIL IN MIST SPF30 

VAN CLARINS 

WATERLOVER SUN MILK SPF50 

VAN BIOTHERM

DIOR BRONZE BEAUTIFYING 

PROTECTIVE MILKY MIST SUBLIME 

GLOW SPF50 VAN DIOR

LA MER UV PROTECTION FLUID SPF50

ON THE GO
Handig in je handtas 

(het hele jaar door): een 

zonnespray, -compact 

of -borstel waarmee 

je snel en makkelijk je 

zonbescherming bijwerkt, 

ook over je make-up. Een 

stick is dan weer handig 

om snel gevoelige zones 

als neus, oren en lippen 

te beschermen. Veel on 

the go-producten bestaan 

ook in getinte versie. Kan 

je meteen ook je teint 

bijwerken.

ZONBESCH     E

CLEAR SUNSCREEN STICK SPF50+ 

VAN SHISEIDO

POWDER ME DRY SUNSCREEN BRUSH 

SPF30 VAN JANE IREDALE 

MINERAL SUNCARE COMPACT SPF30 

VAN CLARINS 

SUPER STICK SOLAIRE TEINTÉ SPF50+ 

VAN SISLEY
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VOOR DE 
SPORTVROUW

Sportformules bieden een 

hoge bescherming die zich 

goed aan de huid hecht, 

ook wanneer je zweet. De 

WetForce-technologie van 

Shiseido doet de zonnefilters 

zelfs nog beter werken 

in contact met water of 

transpiratie. En de Protection 

in Motiontechnologie van de 

Sun Sport-lijn van Lancaster 

verhoogt de bescherming hoe 

meer je beweegt.

VOOR DE 
URBAN VROUW

Woon/werk je in de stad? 

Dan krijgt je huid naast uv 

ook te maken met vervuiling. 

De combinatie van beide 

wordt fotopollutie genoemd: 

ze verhoogt de oxidatieve 

stress in de huid waardoor 

tekens van huidveroudering 

(rimpels, pigmentvlekken, 

een minder stevige huid) 

nog sneller opduiken. 

Een nieuwe generatie 

zonbescherming combineert 

een hoge uv A- en uv 

B-bescherming, antioxidanten 

en andere bestanddelen 

die huidveroudering helpen 

afremmen en een dosis 

hydratatie in een luchtige 

textuur. Je draagt ze ook 

makkelijk onder make-up. Je 

hebt dus geen enkel excuus 

meer om je huid niet elke dag 

van het jaar tegen de zon en 

vervuiling te beschermen.

VOOR DE 
KINDERHUID

De kinderhuid heeft nog 

geen volgroeide barrière en 

is gevoeliger dan die van 

volwassenen. Daardoor kan 

ze makkelijker reageren op 

bepaalde allergene stoffen als 

parfum en moet ze nog beter 

beschermd worden tegen de 

zon. Zonnecrèmes die voor 

kinderen zijn samengesteld 

spelen daarop in: ze bieden 

een hoge bescherming en zijn 

vaak vrij van parfum. Geen 

zin om twee tubes naar het 

strand/park/een BBQ mee te 

nemen? Smeer dan zelf de 

zonnecrème van je kind.

H     ERMING OP MAAT

SPORTS INVISIBLE PROTECTIVE MIST SPF50+ 

VAN SHISEIDO

LANCASTER SUN SPORT INVISIBLE FACE GEL 

SPF30 VAN LANCASTER

SHISEIDO URBAN ENVIRONMENT AGE 

DEFENSE OIL FREE SUN CARE EMULSION 

SPF30

CLINIQUE SUPERDEFENSE CITY BLOCK SPF50

LANCASTER SUN BEAUTY SUN PROTECTIVE 

FLUID SPF30 SPF50 

UV PLUS ANTI-POLLUTION SPF50

VAN CLARINS

LANCASTER SUN KIDS MILKY SPRAY SPF50+ 

VAN LANCASTER
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TEKST  Karen VAN EDE

PUUR  
ESCAPISME
In gedachten ben je er al, wanneer je de eerste tint op je oogleden

aanbrengt: de Franse Riviera! Dior vernoemde de zomermake-upcollectie 

naar deze iconische vakantiebestemming en veranderde de naam in 

Dioriviera. De fraaie nudetinten, compleet met een gouden sunset in 

het 5 Couleurs Couture palette Dioriviera, doen de heerlijke plek eer aan. 

Er zijn twee flatterende kleurharmonieën, de een wat warmer, de ander 

koel. De romige poederoogschaduwen laten zich mooi egaal aanbrengen 

en blijven lang zitten, ideaal voor de zomerdag.

Reis de aardbol rond met de nieuwe 

Terre D’Hermès, een hybride geur die het

midden houdt tussen een eau de toilette en een

parfum. Er is nu een alcoholvrije bodyspray die

je naar hartenlust kunt gebruiken om je op te

frissen. Ruik de aarde, verbeeld door houtnoten,

bedwelmende kruiden en zelfs een vleugje

vuursteen. De opbeurende grapefruit in de

topnoten zorgt dat je, zodra je de hydraterende

bodyspray aanbrengt, in een goede stemming

komt. Reizen is beleven, visueel genieten, je

ziel vullen met beeld en geluid. Terre D’Hermès

zal de olfactieve herinnering voor zijn rekening

nemen en de reis onvergetelijk maken.

DE AARDE IN EEN FLESJE

ENKELTJE FRANSE RIVIERA 
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E

ON THE ROAD 
Eindelijk, die lang gedroomde

roadtrip, langs alle steden en

plekken die op jullie verlanglijstje

staan. Maar niet zonder 

Azzaro Most Wanted, een intens

eau de parfum voor hem, 

vol houtnoten. Een geur die 

het beste uit hem boven

haalt. Most Wanted heeft 

een magnetisch geurspoor

dat je niet snel kwijt zult raken.

En na de reis komen alle

belevenissen meteen weer 

op je netvlies van zodra 

de flacon opengaat.

Ga je met hem varen deze zomer?

Dan zal hij Prada Luna Rossa Ocean

waarderen, en jij natuurlijk ook. 

Deze aquatische geur vol

waternoten doet namelijk 

denken aan de blauwe 

diepten van de oceaan. 

Een golf van frisse

bergamot wordt gevolgd 

door kruidige vetiver en 

elegante iris. 

De diepblauwe flacon

 nodigt nu al uit om een

 duik te nemen. 

DE HORIZON VERKENNEN
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ZO MAAK JE 
JE TOILETTAS 
REISPROOF

Wat gaat er mee in je koffer? 

Pak slim en praktisch maar vergeet 

deze NEGEN reisgenoten niet!

E
IEDERE DAG BESCHERMD
Sisley All Day All Year is een 

ideale gezichtsverzorging om in je 

koffer te stoppen. De recente uitvoering 

van deze Sisley- klassieker bevat nieuwe 

actieve ingrediënten die de huid helpen 

beschermen tegen vijanden van buitenaf 

zoals luchtvervuiling. Dat levert een 

mooiere, gezonde huid op die minder 

snel zal verouderen. Verpakt in een 

nieuwe glazen – en dus goed te 

recycleren - flacon.

Q
ELKE AVOND GENIETEN

Ga niet met zonnefilters slapen maar 

reinig je huid iedere zomeravond 

grondig. Dat is heerlijk met de 

Mousse OFF/ON van Dior, die zelfs 

de meeste gevoelige huid mild reinigt 

dankzij een extract van waterlelie 

en voor meer dan 90% bestaat 

uit ingrediënten van natuurlijke 

oorsprong. Dior wist deze Mousse 

OFF/ON bovendien zo lekker te maken 

dat je echt van dat moment geniet.

W
Clarifying Lotion Do-Over 

Micro Peel van Clinique is de 

enige exfoliant die je op reis 

nodig hebt. Gebruik hem om de 

paar dagen om dode huidcellen 

te verwijderen en te zorgen 

dat je een mooie zomerse tint 

opbouwt. De Micro Peel neemt 

ook vuil en fijnstof weg van de 

huid, evenals een teveel aan 

talg. Zo voorkom je verstopte 

poriën en blijft je huid de hele 

vakantie fris en schoon.

R
INTENSIEVE 

NACHTVERZORGING
Na een dag op het water, aan 

het strand of in de bergen, 

kan je huid ’s nachts wel een 

extraatje gebruiken. Annayake 

Le Masque Baume de Nuit is 

een zalig en intens verzorgend 

nachtmasker dat de huid helpt 

bij de herstelwerkzaamheden 

terwijl jij slaapt. Gebruik het 

eventueel ook voor 

droge plekjes op je 

lichaam, dat kan 

prima.
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T
OLIEVRIJE ZONBESCHERMING

Shiseido Sun Urban Environment Age 

Defense SPF 31 is een olievrije 

zonbescherming die hij ook lekker 

zal vinden. De verzorgende 

formule bevat spirulina en 

werkt verzorgend, de filters 

die zijn gebruikt beschermen 

ook tegen luchtvervuiling. 

Omdat de formule olievrij 

is, kan je make-up er zó 

overheen.

Y
MOOIE 

WENKBRAUWEN 
IN 1 MINUUT
Je wilt je mooie 

wenkbrauwen graag 

accentueren in de 

vakantie, helemaal als je 

verder weinig make-up 

draagt. Doe het met de 

Quickliner for Brows 

van Clinique. Want 

die is langhoudend, 

zelfslijpend en vult 

in een handomdraai 

je wenkbrauwen heel 

precies in.

I
MULTITASKER EN 
SPAMOMENTJE

Neem deze multitasker 

zeker mee in je koffer. 

Clarins Beauty Flash Balm 

kan gebruikt worden als 

dagelijkse verzorging, als 

masker of gemengd met de 

vloeibare foundation van 

Clarins. De ingrediënten zijn 

voor 96% van natuurlijke 

origine en de hydraterende 

textuur laat zich snel en 

gemakkelijk verdelen. In 

een dikkere laag kun je het 

product twee keer per week 

gebruiken als masker, een 

spamomentje in je vakantie.

O
P.S: WIL JE DE 

ZON EEN HANDJE 
HELPEN?

Lancaster Gradual Self 

Tanning Serum geeft 

heel geleidelijk een mooi 

egaal tintje. Subtiel, 

precies goed dus.

U
VERFRAAIENDE 

LIPOLIE
Dior Addict Lip Glow 

Oil is in een paar 

seconden aangebracht, 

geeft je lippen dat je 

ne sais quoi-tintje en 

houdt ze soepel en 

glanzend. De natuurlijke 

kersenolie die daarvoor 

zorgt, beschermt je 

lippen ook. De olie is 

bovendien niet vet of 

plakkerig, je losse haar 

zal dus niet aan je mond 

kleven terwijl je richting 

zuiden rijdt in je cabrio 

of de oceanen overzeilt. 
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C R U S H

Rond de nieuwe Le 8 Mascara 

van Lancôme is een heel ritueel 

opgebouwd zodat je net zo’n 

mooie oogopslag krijgt als Zendaya 

(check haar recente make-uplooks 

op Instagram @zendaya). Begin 

op schone wimpers met het Lash 

Revitalizing Serum dat de haartjes 

sterker en voller maakt. Breng na 

twee minuten drogen de Cils Booster 

XL aan, de primer waarmee je 

+46% volume en +62% lengte kunt 

bereiken. Onder de Le 8 Hypnôse 

houdt hij deze bovendien de hele dag 

onberispelijk. De nieuwe mascara, 

tot slot, geeft volume en verzorgt 

de wimpers terwijl jij ermee flirt en 

vlindert. Als je wimpers zo formidabel 

zijn, heb je nog maar weinig make-

up nodig. Een vlekkeloze teint krijg 

je met de Lancôme Teint Idôle Ultra 

Wear-sticks, handig omdat je ze kunt 

meenemen en op een warme dag je 

make-up kunt bijwerken. Er zijn tien 

kleuren foundation, een mooie blush 

in drie tinten en een highlighterstick. 

Een beetje Lancôme Absolu 

Mademoiselle Balm op je lippen 

maakt het plaatje compleet, je weet 

tenslotte nooit wie je tegenkomt.

Enkele kleine accenten volstaan vaak voor 
die zomerse look: glossy gekleurde lippen, 
een vleugje glans, of een gesofisticeerde lijn. 
Kleine gestes maar met een groots effect.

easy 
  does it

ZO MOOI  
ALS ZENDAYA

Lancôme Absolu 
Mademoiselle Balm

Lancôme Teint Idôle 
Ultra Wear sticks

Le 8 Mascara 
van Lancôme

TEKST  Karen VAN EDE

  SUMMERLOOKS
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Chanel Rouge Allure l’Extrait
Chanel Stick Ensoleillé
Chanel Hydra Beauty Creme 

 MAAK EEN STATEMENT

En als je na een dag vakantie nu eens alleen een 

mooi rode lipstick droeg, met wat glans op je ogen 

en jukbeenderen? Rouge Allure l’Extrait van Chanel 

bevat ingrediënten die als de beste licht weerkaatsen, 

dat verklaart de prachtige extra glans van deze 

hydraterende lipstick die sterk geconcentreerde 

pigmenten heeft voor een volle kleur. Er is een 

roodtint voor iedere huidskleur, al is onze favoriet de 

Rose Turbulent. De naam alleen al! Prep je dorstige 

huid eerst met de Hydra Beauty Crème van Chanel. 

Met de multifunctionele Stick Ensoleillé van Chanel 

is het makkelijk om snel glans aan te brengen op de 

plekken in je gezicht die je wilt accentueren - je ogen 

en jukbeenderen. Zet je wimpers goed aan met 

Le Volume de Chanel Mascara. Oefen je flirttechniek 

met een knipoog en geniet van je lange zomeravond.
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TEKST  Franciska BOSMANS

Vleugje 

zomer 
op je huid

Bij een nieuw seizoen hoort een nieuw 
parfum. Van frisse citrus- tot exotische 
bloemengeuren: deze nieuwkomers 
en klassiekers zorgen voor een heerlijk 
geurende zomer en zijn ideaal om mooie 
vakantieherinneringen te kweken.

ELK SEIZOEN ZIJN GEUR 
Net zoals je de inhoud van je kleerkast aan het seizoen 

aanpast, kan je dat ook met je geurgarderobe doen. 

Zwaardere en cozy parfums die het in de winter goed doen 

ruil je in de zomer in voor lichtere, frissere creaties. Geuren 

ruik je namelijk beter bij hogere temperaturen. Zware 

‘winterparfums’ zijn dus al snel too much op warme dagen. 

Ook is je huid doorgaans wat vetter in de zomer, waardoor 

(lichte) geuren zich beter aan je huid hechten en langer 

blijven hangen. Frisse citrus- en aquageuren en vrolijke 

bloemengeuren passen natuurlijk ook gewoon goed bij het 

seizoen.

VAKANTIEHERINNERINGEN CREËREN
Je neus hoeft ze maar even op te pikken of geuren roepen 

in een wip (hopelijk mooie) herinneringen op. Die lijken 

krachtiger dan door andere zintuigen opgeroepen 

herinneringen. Volgens de Amerikaanse geurpsycholoog 

Avery Gilbert komt dat door hun verrassingseffect. Je ruikt iets 

en automatisch duikt een herinnering op: een vleugje vanille 

en je bent weer acht en maakt met je moeder pudding…

Je kan je olfactorisch geheugen ook wat manipuleren en 

zélf geurherinneringen creëren. Zo droeg kunstenaar Andy 

Warhol maandenlang hetzelfde parfum zodat hij het ging 

associëren met die periode in zijn leven. Hoefde hij het later 

maar even te verstuiven om terug naar die tijd te worden 

gevoerd. Neem op vakantie eens een nieuw parfum mee, 

gebruik het elke dag en telkens je het daarna (geb)ruikt, word 

je instant teruggevoerd naar die zalige momenten.

CITRUS
Citrusgeuren boosten je humeur 

en ruiken heerlijk fris (op warme dagen).
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AQUA
Geurnoten als komkommer, meloen, groene appel en de 

synthetische molecule calone zorgen voor een geur die even 
fris is als dauw, een zomerse regenbui of een duik in zee.

KLASSIEKER La Belle Fleur Terrible van 
Jean Paul Gaultier
Deze aquatische bloemengeur 
met iris en vanille is “bijzonder 
zinnelijk en poederig”, aldus 
Quentin Bisch die de limited 
edition creëerde. 

Light Blue Italian Love pour 
Femme van Dolce & Gabbana 
Deze fruitige bloemengeur voert je 
naar Capri, de inspiratie achter de 
Light Blue-geuren. Ambrettezaad 
en amyris geven de noten van het 
origineel (Granny Smith, citroen 
uit Calabrië, sambacjasmijn, witte 
roos, cederhout, amber en witte 
muskus) een fijne twist.

Aqua Allegoria Nerolia 
Vetiver van Guerlain 
Vrolijk vrouwelijke oranjebloesem 
mixt met warm aardse vetiver tot 
een frisse geur die doet denken 
aan vakantie. Ook fijn: de flacon is 
navulbaar. 

Escale à Portofino van Dior 
François Demachy creëerde 
deze frisse, vrolijke geur met 
16 natuurlijke essences uit de 
Méditerranée: bergamot uit 
Calabrië, Italiaanse cedrat, 
oranjebloesem, cypres, bittere 
amandel… Alsof je door de 
citrusboomgaarden in Italië 
wandelt.

Eau d’Orange Verte 
van Hermès  
Deze uniseks eau de cologne 
is als een wit hemd op een 
zomerdag: elegant, fris en tijdloos. 
Sinaasappel krijgt gezelschap van 
citroen, mandarijn, munt, cassis, 
eikenmos en patchoeli.

KLASSIEKER

L’Eau d’Issey Eau & Magnolia 
van Issey Miyake
Voor liefhebbers van lichte, ‘bedauwde’ 
bloemengeuren. Deze limited edition combineert 
waternoten met verleidelijke magnolia. Leuk detail: 
de dop uit essenhout is bij elke flacon uniek.

L’Eau Kenzo pour femme van Kenzo
Witte lotus en sappige perzik vormen een vrolijk frisse 
compositie die instant uitgroeide tot een klassieker.

KLASSIEKER
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My Way Floral Eau de 
Parfum van Giorgio Armani
Citrus mengt met tuberoos, 
neroli, vanille en witte muskus 
tot een stralende bloemengeur. 
Die is helderder en frisser 
dan het origineel, ideaal voor 
de zomer dus. De flacon is 
navulbaar, de geur zelf 
CO

2
-neutraal.

Olympéa Solar 
van Paco Rabanne
Meesterparfumeur Anne Flipo 
liet zich inspireren door een 
bloemenveld dat glinstert onder 
de zon. Mandarijn, sinaasappel, 
ylang-ylang, gardenia, eikenmos 
en benzoëhars combineren tot 
een stralende, sexy bloemengeur.

The Girl of Now Lovely 
van Elie Saab
Deze vierde versie van The Girl 
of Now draait opnieuw rond 
de ormondbloem die speciaal 
voor Elie Saab werd gecreëerd. 
Verder ook nog mandarijn, 
peer, frangipani, cashmeran en 
tonkaboon. Optimistisch, fris en 
sprankelend.

Narciso Cristal 
van Narciso Rodriguez
Bergamot, roos, witte bloemen, 
muskus, cederhout en 
cashmeran combineren tot een 
kristalheldere bloemengeur. 
Die zet de persoonlijkheid, 
sensualiteit en schoonheid van 
elke vrouw in de verf. 

Flowerbomb 
van Viktor & Rolf 
Een vrolijke bloemenexplosie 
van roos, jasmijn en fresia. De 
basis van vanille, praliné en 
patchoeli laat een verslavend 
geurspoor achter. 

Zo draag je 

PARFUM 
in de zon
Parfum boost je humeur, maar 

de combinatie met zon kan 

tot huidreacties leiden. Zo zijn 

furocumarinen, plantaardige 

moleculen die onder meer 

in citrusschil zitten en vaak 

in parfum worden gebruikt, 

fotosensibiliserend. In contact 

met uv A kunnen ze tot Berloque 

dermatitis leiden: rode vlekken, 

blaasjes en zelfs blaren. Die 

vlekken kleuren bruin en blijven in 

extreme gevallen jaren zichtbaar. 

(Een hoge dosis) alcohol en 

uv kunnen dan weer leiden tot 

erythrosis interfollicularis colli, 

ook wel zonnehals genoemd: 

roodbruine verkleuringen die net 

als Berloque dermatitis vooral 

opduiken in hals en decolleté, 

waar je doorsnee parfum 

verstuift. De ene huid is er 

gevoeliger voor dan de andere. 

Ook de hoeveelheid parfum en de 

kracht van de zon spelen een rol. 

PARFUM DRAGEN OP ZONNIGE 
DAGEN? Met deze tips speel je 
op veilig. 
• Verstuif parfum op je kledij,  

niet rechtstreeks op je huid. 

Textiel houdt geurmoleculen 

bovendien goed vast: de geur 

blijft dus lang hangen. 

• Spray parfum waar de zon je 

huid niet raakt. Tenzij je een crop 

top draagt, is je buik (navel) een 

goede keuze. In die warme zone 

blijft de geur ook langer intens. 

• Draag summer fragrances: die 

zijn vrij van fotosensibiliserende 

bestanddelen en/of alcohol 

zodat je ze in de zon kan dragen.

• Bescherm je (onbedekte) huid 

altijd met zonbescherming met 

hoge SPF.

BLOEMEN
Van fris en fruitig tot wat zwoeler: er is een bloemengeur voor iedereen. 

KLASSIEKER



THE NEW EAU DE PARFUM NECTAR

WILL YOU JOIN THE IDÔLES?
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TEKST  Laura DE CONINCK

Een parfum kiezen in de winkel is soms een moeilijke opgave, 
maar net zoals je smaak heeft ook je reukzin een voorkeur 
voor welbepaalde ingrediënten. Misschien weet je al van welke 
geuringrediënten je houdt, of de persoon waarvoor het parfum 
bedoeld is, dan wordt kiezen al een stuk concreter. Hier tonen 
we enkele nieuwe en iconische parfums aan de hand van hun 
meest uitgesproken ingrediënten. Voor een schot in de roos.

VIND JE 
LIEVELINGSPARFUM 
AAN DE HAND 
VAN JE FAVORIETE  
INGREDIENTEN

1
2

heidebloemen 
& rozen

bloed-
sinaasappel, 
cederhout & 
tonkaboon

Het nieuwe parfum WILD ROSE 
VAN COACH liet zich inspireren 

door de vrijgevochten schoonheid 

van een weide vol veldbloemen. 

Deze tere en toch opvallende 

geur bevat sappige rode aalbes 

en zonnige bergamot. In 

dit veld zijn ook rozen 

en jasmijn te vinden die 

zorgen voor een bloemig 

hart. Ook het bos is niet 

veraf: in de basis ruik je 

kristalmos, afgewerkt met 

een toets ambroxan.

Een kleur, kan je dat ruiken? Rood: dat was in 

ieder geval wat deze MONTBLANC LEGEND 
RED moest oproepen en dat doet het met sappige 

bloedsinaasappel, pittige grapefruit en een flinke 

dosis kruiden zoals kardemom, 

muskaatsalie en jeneverbes. 

Ook hout is nadrukkelijk 

aanwezig. Je ruikt 

hier ceder- en 

mahoniehout 

waaraan een 

romige toets van 

tonkaboon werd 

toegevoegd. 

Je kan hier 

spreken van 

een houtachtige 

geur – fris en 

toch intens, 

en een tikje 

stoutmoedig.
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3 4 5
water & 
magnolia

viooltjes, 
granaatappel 
& sandelhout

aqua 
(viooltjes) 
& zilverspar

Eau & magnolia is een nieuwe 

L’EAU D’ISSEY VAN ISSEY 
MIYAKÉ. Zoals steeds roept deze 

vooral de sensatie van water op: een 

aquageur. Fris dus, maar in dit geval 

met bloemenwater, met een hart 

van verleidelijke magnolia die het 

parfum heel vrouwelijk maakt. Ook 

rozen, bergamot, romig sandelhout en 

musk zijn aanwezig, zodat het parfum 

versmelt met je huid. Denk: een 

infusie van bloemen en dauwdruppels, 

gemaakt door Daphné Bugey. Wist 

je dat voor deze watergeuren een 

geurmolecuul uit meloen wordt 

gebruikt dat Calone wordt genoemd? 

Het wordt omwille van het zoutige 

facet ook ingezet om geuren een toets 

van de zee mee te geven. 

Ook deze GINZA MURAZAKI 
VAN SHISEIDO vertegenwoordigt 

een kleur: Murasaki-paars, de 

kracht van rood met het serene 

van blauw gecombineerd. Het is de 

kleur die in Japan wordt vereerd en 

vroeger voorbehouden was voor 

het hof en de samoerai. Dit is een 

fruitige, houtachtige bloemengeur 

met levendige viooltjes, Fuji-

appels en scherpe accenten van 

granaatappel in de top. Een boeket 

van jasmijn - de belichaming van 

gratie in Japan - en blauweregen 

maakt het parfum zonnig. Terwijl 

fresia het parfum met helderheid 

overlaadt, geeft sandelhout een 

fluwelige toets. 

DSQUARED2 ORIGINAL 
WOOD is een nieuwe geur voor 

mannen. Krachtig, intens en 

gebaseerd op de elementen van 

de natuur. In de top: viooltjes, de 

frisheid van een aqua-akkoord en 

kruidige accenten van kardemom 

uit Guatemala. Het karakter van het 

parfum wordt gevormd door een 

hart van cederhout, zilverspar en 

Haïtiaanse vetiver. De geur heeft 

een finish van musk, Indonesische 

patchoeli en sensuele amber.
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6 7 8
ylang 
ylang & 
eikenmos

cipressen
& lavendel

iris & 
mandarijn

Een geur die het licht van de zon vat, 

dat moest OLYMPÉA SOLAR VAN 
PACO RABANNE worden. Voor dit 

stralende parfum hield parfumeur 

Anne Flipo zich een veld vol bloemen 

voor ogen, dat glinstert onder de zon. 

En dat uit zich in citrusaroma’s van 

mandarijnschil en sinaasappel, die 

worden immers geassocieerd met 

vreugde en zonneschijn. Er werd 

nog meer zon toegevoegd met een 

akkoord van ylang-ylang en heldere, 

bedwelmende witte bloesem en 

gardenia. De basis kreeg een minerale 

aardetoets van eikenmos, versterkt 

met benzoëhars. De geur is voor 90% 

samengesteld uit ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong. Het is een 

vegan geur die in harmonie is met 

de aarde. 

De geur van overwinning: dat is 

wat deze INVICTUS PLATINUM 
VAN PACO RABANNE in zijn 

beker probeerde te vatten. Durf en 

energie… In het leven geroepen 

door lavendel - de geur van 

zuiverheid en toewijding - en de 

frisheid van munt en stimulerende 

grapefruit. Er werd nog een flinke 

dosis testosteron en zelfvertrouwen 

tegenaan gegooid met patchoeli 

en cipres. De houtige basis met 

hars bevat zelfs wat rokerige noten 

- aards en aromatisch. Zelfs het 

metaalachtige van de beker heeft 

parfumeur Domitille Michalon-

Bertier in de geur verwerkt. Het 

resultaat is een frisse houtgeur. 

We moeten het niet altijd hebben 

over de allernieuwste geuren. Deze 

iconische INFUSION D’IRIS 
EAU DE PARFUM VAN PRADA 

lichten we ook graag even toe aan 

de hand van de ingrediënten. De 

luxe geur bevat de uitzonderlijke 

Iris pallida. De iris ruikt voluptueus 

en romig, excentrieke topnoten van 

neroli, mandarijn en waternoten 

voegen daar een flinke dosis 

frisheid aan toe. Het resultaat 

is dus een infusie. Benzoëhars 

en cederhout zorgen voor een 

houtbasis: de finishing touch voor 

dit tijdloze, bloemige en houtige 

parfum.
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TEKST  Laura DE CONINCKLifeLife + 
STYLE =
Zomer! Daar hebben we zo ontzettend naar 

uitgekeken. En omdat vakantie en ontspanning ook 

essentieel zijn voor je gezondheid, stellen we hier 

een mix van lifestyleproducten en vakantie-inspiratie 

samen. Puur voor je welzijn en om nog beter van 

de zomer te kunnen genieten: zet die zonnebril op, 

neem je boek en relax… Waar blijft die cocktail?

Thuismassage 
Helemaal ideaal is het wanneer 

je ook thuis een deugddoende 

massage kan hebben, en daar spurt 

Clarins ons te hulp met een nieuwe, 

fantastische massagetool. Met 

de ‘Roller Resculptant Eclair 

Expert resurfacing’ breng je de 

deskundige technieken van een 

Clarins-gelaatsbehandeling van 

het instituut tot in je badkamer. 

De roller bevordert een 

lymfedrainage en ontzwelt 

de gelaatstrekken, terwijl 

hij zorgt voor een puur 

moment van ontspanning. 

Naast de massagerollen bevat 

het toestel een zinken ‘Gua Sha’ 

waarvan de twee gebogen randen 

zich aan de contouren van het 

gezicht aanpassen en zorgen voor 

een nauwkeurige druk en massage 

voor een liftend en zuiverend effect. 

Getest door ENJOYBEAUTY: 

de diamantvormige rollers 

weten op een zeer inventieve en 

impressionante manier de huid 

vast te grijpen en te liften. Een straf 

staaltje vakmanschap. Nadien is de 

huid zichtbaar meer doorbloed en 

gestimuleerd. Ongetwijfeld een tool 

om mee op te nemen in je dagelijkse 

beautyroutine, wat ons betreft.

Ga voor een 
manicure of pedicure 
Een pedicure is het startschot van de zomer, 

vanaf dan zijn we immers helemaal klaar 

voor zomersandalen en teenslippers. Laat je 

handen en voeten aan een professional over, 

een manicure of medische pedicure is immers 

vakmanschap. In je ENJOYBEAUTY-instituut 

zijn je handen en voeten in de beste handen. 

En dat kleurtje op je nagels brengt je meteen in 

zomerstemming. Zelfs op regenachtige dagen.

Vind een instituut via enjoybeauty.eu.
Mooi gelakt

Dat kleurtje op je nagels 

kan je tussendoor ook zelf 

aanbrengen. Met deze 

mooie kleuren van de Dior 

Vernis Rivièra-collectie 

haal je de zomer in huis, en 

ze doen onze tenen alvast 

krullen van plezier. 

KOUSEN-
NIEUWS 
Wie gaat voor sokken in sandalen

kan daar dan maar best meteen 

een statement van maken. 

Zoals deze elegante, fijne en 

transparante geruite ‘Fine 

Argyle’ sokken van Burlington, 

want voor kousentrends moet je 

bij hen zijn. €14.



     Kam  
je haren,
     groet 
de ochtend

DI T T E  VA N DE  V EL DE

                                            Ook  

                                            wanneer  

                    ik er niet meer ben
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LAAT JE VERWENNEN 
Zijn je vakantieplannen nog niet voor meteen? Een verzorging in een van onze 

ENJOYBEAUTY-instituten kan ook wonderen doen en brengt even dat welgekomen moment 

van ontspanning. En, ja, dat heb je verdiend, dus neem die agenda en trek een moment uit, puur 

voor jezelf. Laat je verwennen met een gelaatsverzorging of een massage en wandel als herboren 

terug buiten. 

Boek snel je afspraak bij je parfumerie of vind een instituut op enjoybeauty.eu

WELLNESSTIPS 
Ook een dagje wellness kan wonderen doen om je 

batterijen op te laden en te ontspannen en letterlijk 

stoom af te blazen. Wie geluk heeft, legt zich zalig in de 

tuin aan het zwembad in de zon. Dat is ook een beetje 

vakantie, toch? 

ONZE AANRADERS: 
Thermae Boetfort: sauna’s, jacuzzi’s en stoombaden 

vind je hier bij de vleet. Nadien wandel je – al dan niet in 

je blootje -  al stomend door het bos achter het kasteel. 

Thermae Boetfort, Grimbergen, dagpas vanaf €35,90.

Waer Waters: een saunacomplex om u tegen te zeggen. 

Neem eens een kijkje op waerwaters.com en boek 

bijvoorbeeld een Dream-arrangement vanaf €122 met 

overnachting in een Deluxe kamer, wellness, ontbijt en 

badlinnenset inbegrepen. Ze hebben hier een heerlijk 

floating-bad, ideaal om alle zorgen van je te laten 

afglijden. 

BETAALBARE TRIPS, 
DICHT BIJ HUIS 
Maar je moet uiteraard niet aan wellness doen om er 

even tussenuit te zijn. Ook een weekendje uitwaaien 

dicht bij huis is een manier om een korte break te 

houden zonder dat je daarvoor vakantie hoeft te nemen. 

Wij testten alvast deze twee budgetvriendelijke adresjes 

uit die we kunnen aanraden:

Low budget: Van der Valk hotel Sélys bevindt zich in 

hartje Luik en biedt je alle luxe en comfort die je nodig 

hebt, en ja: zelfs een kleine spa en lekkere, betaalbare 

maaltijden in een mooi kader. Via www.valkdeals.nl vind 

je supervoordelige deals en boek je dit hotel aan een 

spotprijs. Ook Travelbird doet regelmatig aanbiedingen 

voor dit hotel. 

Charmeadresje: Les Tourelles in Le Crotoy is een 

kindvriendelijk hotel met heel gezellige kamers en 

een rustgevend uitzicht op de Somme-vallei die met 

de getijden mee volloopt met zeewater. Dit recent 

gerenoveerd kasteeltje en z’n feeërieke torens boek 

je vanaf €84 per nacht. Ook eten doe je hier lekker en 

uiterst betaalbaar, www.lestourelles.com.

Boekentip! 
Geen vakantie zonder boeken. 

En dan is dit boek van Ditte 

Van de Velde (voormalig 

hoofdredacteur van Libelle, 

Flair en Dag Allemaal) een 

aanrader. Ontwapenend, 

liefdevol en met veel humor 

schrijft Ditte over haar recente 

ervaring met kanker. Je leeft 

mee met haar moodswings, 

angsten en gedachten maar 

vooral met de liefde die ze 

voelt voor haar dochters - die 

ze met dit boek een aantal 

levenswijsheden wou nalaten.

‘Kam je haren, groet de ochtend, ook 
wanneer ik er niet meer ben’, van Ditte 
Van de Velde bij uitgeverij Lanoo.

Perfect gelijnd 
Creëer het dramatische 

effect van een vloeibare 

eyeliner - zonder 

het drama van het 

aanbrengen - met deze 

High Impact™ Easy 

Liquid Eyeliner van 

Clinique. Minder 

dramatisch kan 

natuurlijk ook. Met het 

ultrafijne penseel trek 

je een strakke lijn in één 

vloeiende beweging. 

Heel precies. Voor 

dunne en dikke 

lijnen, cateyes 

en wings, die 

heel lang blijven 

zitten zonder te 

vervagen.
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Elegante fannypack 
In deze kalfsleren en katoenen XL-versie van de fannypack 

van Marie Martens steek je makkelijk alle zaken weg die 

je graag bij de hand houdt. Even handig als een heuptasje, 

maar dan veel eleganter: streetchic en resoluut vrouwelijk. 

Met de verstelbare riem kan je de tas zowel rond je taille 

dragen als om je schouder. Bovendien is deze tas uitgerust 

met de ‘Biscuit’ parfumverstuiver in zijn lederen etui. Ook je 

lievelingsparfum heb je dus voortaan op zak. 

€365, www.margareta-puurs.be.

Mooi gezakt
En voor het strand? Daarvoor voegen we deze prachtige 

XL zak in jutte van Marie-Marie toe aan onze wishlist. 

Wij zien het alvast helemaal voor ons… Hij komt in veel 

verschillende kleuren en prints, 

€96, marie-marie.com.

Stijlvolle stylingtools 
Zwembad in, een plons in de zee, een verfrissende douche… 

Heerlijk! Maar ook op vakantie 

komen stylingtools voor je 

haar soms van pas. Voor 

al wie niet van nature 

met Gisele Bündchens 

surfwaves de zee 

uitwandelt zijn er 

nu deze mooie, 

pastelkleurige 

GHD-tools. Ook de 

snoerloze stijltang 

is van de partij. Je 

vindt ze onder andere 

bij jochenvanhoudt.be en 

GHD-verkooppunten. 

Japanse fondue in 
plaats van barbecue 
De Aziatische keuken is in opmars, en we zoeken meer 

en meer naar nieuwe smaken en culinaire experimenten. 

Waarom je traditionele barbecue niet eens vervangen door 

Japanse fondue? Deze Culinary Fondue & Grill van FRITEL 

(ook wel hotpot genoemd) maakt van het samen koken en 

eten een leuke activiteit. Voor maaltijden die niet enkel 

lekker zijn maar ook gezonder dan gewone fondue, want je 

gebruikt bouillon in de plaats van olie. Dat sluit uiteraard 

niet uit dat je met dit toestel ook 

de klassieke oliefondue kan 

maken, met vlees of vis, of 

zelfs een dessertfondue 

met vruchten, wijn of 

chocolade. 

FRITEL  

FG 2970, 

vanaf € 86,59.

SUPER BLENDER Goed voor jezelf zorgen, wil ook zeggen: goed voor je lichaam 

zorgen. Deze supersonische PowerBlend9-blender van Braun brengt ons alvast in de 

stemming om allerlei gezonde sapjes uit te proberen. Açai bowls, smoothies, gazpacho of een 

lekkere mocktail: laat maar komen! Met de voorinstellingen automatiseer je de toepassingen voor 

verschillende texturen en met zijn 1600 watt-motor met een snelheid van 45000 tpm tovert hij zelfs 

de hardste ingrediënten om in zachte papjes. Liever warme soep? Daarvoor is een hete soepfunctie 

voorzien. Kortom, je zegt het maar, hij draait! 

Vanaf mei vind je deze supersonische blender in de elektrozaak voor €239,90.
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KRACHT VOOR JE HUID 
Een mannenhuid is anders dan een vrouwenhuid. Het huideigen 

verdedigingssysteem is minder effectief waardoor een man meer 

nood heeft aan antioxidanten. Ook verschijnen rimpels eerder, door 

een groter verschil in elasticiteit tussen de opperhuid en de diepere 

huidlagen. Vooral de huid rondom de ogen is hiervoor extra vatbaar. 

De Total Revitalizer-verzorgingslijn van Shiseido is speciaal 

samengesteld om de voornaamste tekenen van veroudering bij mannen 

te behandelen. Om hun huid weer nieuwe energie te geven, de kracht 

te herstellen en deze volledig te revitaliseren. De lijn bevat een Total 

Revitalizer Cream, een Light Fluide, en een oogcrème. 

DE GEUR VAN EEN ZOMERSE DAG  
Na lang wachten komt BOSS met een nieuwe geur. 

BOSS Bottled Marine is een opwekkende eau de 

toilette die een flinke dosis frisheid toevoegt aan de 

iconische BOSS Bottled. Beeld je in: de verfrissende 

koelte van de oceaan met de warmte van de zon… 

Het parfum roept immers het gevoel op van een 

zomerse dag aan de kust. Een combinatie van 

appel en verkwikkende pepermunt, gecombineerd 

met een pittig hart van muskaatsalie en kaneel, 

op een basis van kasjmierhout, patchoeli en 

ronde noten van sandelhout. Deze limited 

edition eau de toilette werd gemaakt door de 

getalenteerde parfumeurs Sophie Labbé en 

Honorine Blanc.

VERLEIDINGSWAPEN 
Het ultieme verleidingswapen? Deze granaat bevat 

in ieder geval een explosie aan charisma. AZZARO 

THE MOST WANTED voegt een nieuw broertje toe 

aan de geurfamilie. Dit eau de parfum intense bevat 

hoogwaardige ingrediënten en is thuis te brengen onder 

de oriëntaalse fougères. Het is een houtachtige geur met 

groene kardemom en met onder andere een toffee- en 

amberakkoord.  

MAN, MAN,  

MANNENNIEUWS!

FOUGÈRE 
Het is Lenny 

Kravitz die de 

nieuwe geur van 

Yves Saint Laurent 

Beauté mag inluiden. 

Y, EAU DE TOILETTE krijgt een 

nieuwe interpretatie: een minerale, 

houtachtige fougèregeur met 

lavendel en sensuele houtsoorten 

die het parfum een nieuwe, 

verfrissende intensiteit geeft. Het 

parfum werd ontwikkeld door de 

legendarische Domique Ropion, die 

in deze nieuwe versie de originele 

frisheid van het parfum versterkt 

met extra bergamot, in combinatie 

met gember en frisgroene geranium. 

ROZEN EN LEER 
Kennen jullie Habit Rouge van Guerlain nog? Van deze klassieker 

wordt nu een nieuwe interpretatie uitgebracht, van de hand van 

parfumeur Delphine Jelk. Terwijl de band met Habit Rouge wordt 

aangehaald met bergamot- en vanillenoten, waait er nu een 

nieuwe wind van rozen en leer door het vertrouwde akkoord. Ook 

aromatische, kruidige hennep word je in deze nieuwe ‘Habit Rouge 

L’Instinct’ gewaar, met een bittere toets van pompelmoes. Het 

parfum is een ode aan de vrijheid, en die wordt gesymboliseerd door 

een paard: ontembaar met wapperende manen in de wind. 

De boodschap? Volg je instinct!
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HOE KRIJG IK 
MIJN BENEN

op hun mooist? 

Lancaster Sun 365 
Instant Self Tan

Clarins Body Firming 
Crème Lift-Fermeté

Benen, of ze nu lang, dun, dik, recht of rond zijn, worden altijd mooier 

van een tintje. Natuurlijk kun je je benen geduldig laten bruinen in de 

zon met de hulp van een tan-activator (bijvoorbeeld uit de Lancaster 

Sun 365 Self Tan-lijn) maar wie een heel lichte huid heeft en morgen 

dat leuke jurkje aan wil kan beter een zelfbruiner inzetten. Er zijn 

heerlijk veel zelfbruiners voor thuis: spuitbussen, lotions, doekjes, olie, 

mousse, jelly - voor elk wat wils. Lotions die het kleurtje geleidelijk 

opbouwen zijn erg fijn voor beginners. Let op: ga nooit aan de slag met 

zelfbruiner vlak voordat je de deur uit moet. Plan het in zodat je er ruim 

de tijd voor hebt. 

Stap één, voor het zelfbruinen begint, is altijd scrubben, zodat dode 

huidcellen het zelfbruinproces niet verknallen. Een gladde huid 

bruint ook in de zon mooier en egaler. Als je met een spuitbus aan de 

slag gaat, moet je snel zijn met het uitwerken, liefst met een speciale 

handschoen voor zelfbruining. Bij een zelfbruinolie of -mousse begin 

je met een dun laagje. Breng op handen en voeten de zelfbruiner aan 

met een watje. Voor alle producten geldt: kies een kleur die aansluit bij 

je teint zodat het contrast niet te groot is en eventuele aanbrengfoutjes 

niet heel erg opvallen. Neem bijvoorbeeld de allerlichtste tint. Werk 

het product na het aanbrengen even goed uit met een pantysokje om je 

hand, dan zijn strepen of vlekken echt uitgesloten. Goede zelfbruiners, 

zoals de Lancaster Instant Self Tanning Jelly, geven niet af op je kleren, 

lakens en handdoeken maar laat je wel beter eerst goed drogen. Hou 

je benen na het zelfbruinen mooi glanzend en gehydrateerd met een 

verstevigende bodycrème (bijvoorbeeld de Body Firming Crème Lift-

Fermeté van Clarins). Je benen zijn klaar voor showtime! Tip: was 

onmiddellijk na het aanbrengen van de selftanner grondig je handen 

met water en zeep.

TEKST  Karen VAN EDE

HOE JE DAT DOET? 
  weet het!
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WELK 
SKINCARE-
PRODUCT 

gebruik ik 
onder mijn SPF?

Heb je al gehoord van het ‘gouden koppel’? 

Welnu: dat is de combinatie antioxidant en SPF 

die erg aangeraden wordt door huidspecialisten. 

De antioxidant gaat zonneschade tegen en 

houdt de huid gezond, de SPF beschermt tegen 

uv-stralen en liefst ook tegen infraroodstraling 

en blauw licht. Antioxidanten zoals vitamine C 

worden met succes verwerkt in serums. En laat 

een serum nu de perfecte onderlaag zijn voor 

een zonproduct, omdat het snel intrekt en geen 

invloed heeft op de zonnefilters die volgen. Zijn 

pigmentvlekjes een doorn in het oog? Kies dan 

een brightening serum. Ben je eerder huiverig 

voor rimpeltjes en lijntjes? Dan is een anti-

agingserum op zijn plek. Omdat je niet alleen in 

de zomer, maar eigenlijk het hele jaar door een 

SPF zou moeten dragen, is het slim je serum met 

antioxidanten aan te passen aan het seizoen. 

Op de pagina ‘Verzorgingstips van VIP’s’ vind je 

een aantal van de allernieuwste serums.

Kies het product met beschermende SPF met 

oog op je lifestyle. Zit je veel achter de laptop 

of telefoon? Dan is een filter die ook beschermt 

tegen blauw licht belangrijk. Ben je veel 

buiten in de stad? Ga dan voor een filter die 

behalve uv ook luchtvervuiling tegenhoudt. 

Nog beter: kies een filter die beschermt tegen 

alle invloeden van buitenaf die je huid sneller 

doen verouderen. De nieuwe Lancaster Sun-

producten bedienen je op je wenken.

HOE ZORG 
IK DAT MIJN 

MAKE-UP 
niet uitloopt 
door hitte en 
transpiratie?

Primers en setting sprays komen recht 

uit de koffer van de professionele make-

upartiest en zijn perfect voor warme 

dagen, en heus niet alleen voor een 

full make-up. Een primer, zoals de Dior 

Backstage Face & Body Primer, egaliseert 

de huid en laat producten beter hechten, 

waardoor een concealer of foundation 

langer blijft zitten. Er zijn ook primers met 

verschillende extra functies: hydraterend of 

kleurcorrigerend. Afhankelijk van je huidtype 

kun je in de zomer kiezen voor een lichte of 

iets dekkende compact foundation. Daar is 

poeder aan toegevoegd dat bestand is tegen 

transpiratie. Een waterpoof 

eyeliner, zoals de Chanel 

Stylo Yeux Waterproof, en 

een waterbestendige mascara, 

zoals de Diorshow Waterproof 

Mascara, blijven ook op hun 

plek. En de setting spray? 

Die vormt de laatste stap 

in een warmedagmake-

up, want fixeert als het 

ware alle texturen. Kies 

bijvoorbeeld de Dior 

Forever Perfect Fix. Ben je 

de hele dag op stap? Neem 

hem dan mee in je tas.

Lancaster Sun Sensitive 
Oil-Free Milky FluidDior Forever Perfect Fix

Dior Backstage  
Face & Body Primer



De nieuwe bijzonder intense lippenstift, 

extract van licht en verzorging. 

12 tinten. Navulbaar.C
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D E B E AU T YG E H E I M E N VA N …

TEKST  Franciska BOSMANS

de celebs
De favoriete lipstick van Karlie Kloss, het favoriete parfum van Chrissy Teigen, 
het favoriete serum van Lily Collins… Wij pluisden het internet uit en vonden 
de beautyproducten waar celebrity’s bij zweren. En: je vindt ze zelf 
in je favoriete parfumerie! 

MODEL CHRISSY TEIGEN

Hypnotic Poison van Dior
“Hypnotic Poison is mijn signature-

geur. Het parfum zit in een klein rood 

appelvormig flesje. Het is niet te fruitig of 

meisjesachtig, het is een mix van mannelijk en 

sexy.” 

ACTRICE EMILIA CLARKE

Take The Day Off Cleansing 
Balm van Clinique 
“Deze balsem voelt ongelooflijk. Wie had 

ooit gedacht dat je ernaar kon uitkijken om je 

make-up te verwijderen? Ik vertel iedereen die 

ik ken erover.”

ZANGERES EN ACTRICE ZENDAYA

Monsieur Big Mascara  
van Lancôme
“De Monsieur Big Mascara 

van Lancôme is mijn 

favoriete beautyproduct 

aller tijden. Die 

mascara geeft je een 

valsewimpereffect zonder 

dat je valse wimpers moet 

gebruiken, echt geweldig.” 

MODEL ALEXA CHUNG

Emulsion Ecologique 
van Sisley 

“Ik gebruik de Ecological Compound elke dag: 

ochtend, avond en soms nog eens doorheen 

de dag. Mijn huid hydrateren is een obsessie, 

water drinken is dat minder. Mocht ik veel 

water drinken, zou ik misschien niet zoveel 

hydraterende skincare moeten smeren. Maar 

op dit product kan ik vertrouwen. De vloeibare 

textuur dringt meteen in en blijft niet 

op je huid zitten. Omdat het 

zo duur is, voelt het als 

een luxe aan om het 

te gebruiken, ik 

gebruik er daarom 

niet zoveel van.”



Bronnen: Elle Australië, clinique.com, The Skincare Edit, Hello! Magazine, Harper’s Bazaar, Vogue, Get the Gloss, Who What Wear, E! Online.
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MODEL ASHLEY GRAHAM

Chloé Eau de Parfum van Chloé 
“Ik kan niet zonder mijn Chloé Eau de Parfum.” 

ACTRICE LILY COLLINS

Advanced Génifique 
Youth Activating 
Concentrate van 
Lancôme
“Ik gebruik dit serum al jaren, net als het 

Advanced Génifique Hydrogel Melting Mask. 

Ik gebruik ze graag voor ik naar bed ga en heb 

zelfs mijn echtgenoot zover gekregen dat hij ze is 

beginnen gebruiken. We gebruiken de producten 

altijd wanneer we reizen of wanneer ik een 

belangrijke opdracht heb. Ik vind de hydratatie en 

de gezonde glow die we erna hebben fantastisch.” 

PRINSES MEGHAN MARKLE

Touche Eclat Radiant Touch van 
Yves Saint Laurent 
Ten tijde van Suits noemde ze dit als haar 

favoriete beautyproduct. “De Touche 

Eclat blendt makkelijk met de huid, 

zit in een handige pen en na een 

werkdag van 17 uur zie je er nog 

relatief wakker uit wanneer je 

enkel dit product draagt.” 

MODEL KARLIE KLOSS

Pure Color Envy Sculpting 
Lipstick in Rebellious 
Rose van Estée Lauder 

“Rebellious Rose is mijn favoriete 

kleur lipstick. Ze ziet er geweldig 

uit op elke huidskleur en in 

alle omstandigheden. Iedereen 

staat er goed mee: 

mijn zussen, mijn 

vriendinnen…”

MODEL EMILY RATAJKOWSKI

Black Rose Precious Face 
Oil van Sisley 

“Wanneer mijn huid erg droog is, 

gebruik ik de Black Rose Precious Face 

Oil. Die ruikt zo lekker. Ik ben er dol op. 

Hij voelt erg dik aan wanneer je hem 

aanbrengt, maar absorbeert makkelijk, 

wat zo belangrijk is bij 

gezichtsolie: je wil er niet 

crazy uitzien wanneer 

je hem gebruikt.”
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Pretty 
picture
Is het geen plaatje, die Emma Raducanu, 

tennisster en global brand ambassador van 

Dior Beauty? De negentienjarige stond begin dit 

jaar al op nummer 12 van de Women’s Tennis 

Association en schittert in Engeland zelfs op de 

eerste plaats. Emma is van oorsprong Canadees, 

heeft een Roemeense vader en Chinese moeder 

en groeide op in Engeland. 

Ze begon al met tennis als vijfjarige, ging in 2018 

professioneel spelen en staat nu wereldwijd 

bekend om haar behoorlijk pittige manier van 

bal terugkaatsen. Daarmee deed ze ook in de 

US Open menig tegenstander beven en won 

ze deze glansrijk. Was het je al opgevallen dat 

Emma zo’n mooie huid heeft? Dat komt door de 

Dior-reinigingsproducten die ze gebruikt. Haar 

favoriete on the go-product is de zuiverende Dior 

La Mousse Off/On die ze na iedere wedstrijd 

gebruikt om haar gezicht te ontdoen van 

transpiratie en luchtvervuiling en om er fris uit 

te zien voor de camera. De lotion bestaat voor 

90% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong 

en het hoofdingrediënt is een extract van Franse 

waterlelie. Alles begon trouwens met de jurk van 

Dior Couture (gespot op de première van ‘James 

Bond: No Time to Die’) waarin ze de favoriet 

werd van Dior-designer Maria Grazia Chiuiri. 

Emma ziet er trouwens net zo beeldig uit in een 

Nike tennisjurkje als in high fashion, niet in de 

laatste plaats vanwege haar formidabele armen, 

natuurlijk. Misschien toch eens kijken of jouw 

racket nog op zolder ligt?

@emmaraducanu 

@dior
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De boomlange, megaknappe Australische acteur 

Jacob Elordi ken je van de romantische komedie 

‘The Kissing Booth’. Samen met actrice Laura 

Harrier vormt hij het zwoele en jaloersmakend 

knappe koppel in de campagne van Boss 

The Scent Le Parfum, de nieuwe passievolle 

zomergeur voor hem en haar. Als je nog eens 

heel goed naar ‘Pirates of the Caribbean: Dead 

Men Tell No Tales’ kijkt, zie je Jacob in zijn eerste 

figurantenrol. De nu 25-jarige acteur was toen 19. 

Zijn personage in de serie Euphoria leverde hem 

de rol op als ambassadeur van Boss Parfums en 

Eyewear. De Boss-criteria waren: zelfvertrouwen, 

elegantie en weergaloze stijl. Yep, Jacob ticks 

all the boxes! De 32-jarige Amerikaanse Laura 

Harrier is actrice en model en is vooral bekend 

als love interest van Spider-Man. Vijf jaar geleden 

Passievol koppel
speelde ze namelijk Liz in de film ‘Spider-Man: 

Homecoming’. Binge ook even snel de miniserie 

‘Hollywood’ op Netflix, daarin speelt ze een 

hoofdrol. Haar favoriete modelabel is Opening 

Ceremony, haar favoriete muziek Solange en het 

liefst zou ze er altijd uitzien als een cool Frans 

meisje uit de sixties. Dat lukt haar aardig in de 

nieuwe Boss The Scent Le Parfum-campagne, 

waarin de allesverslindende aantrekkingskracht 

tussen de twee acteurs van de foto’s spat.

 @jacoblordi

 @lauraharrier

 @boss
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Ook als we het 

product met 

een SPF 50 goed 

aanbrengen en 

om de twee uur 

opnieuw, zul 

je na een tijdje 

een bruin tintje 

krijgen. Dankzij 

zonproducten 

kunnen we de 

schade aan de huid 

tot op een bepaald 

niveau beperken.” 

— Olivier Doucet
wetenschapper bij Lancaster

Skincare
sterren  VAN HET MOMENT

Huidverzorgingsingrediënten zijn tegenwoordig minstens zo belangrijk als de 
textuur en geur van een product. Ken jij de VIP-ingrediënten van dit moment?

TEKST  Karen VAN EDE

WAT IS EEN ZONNEFILTER?
Uv, infrarood en blauw licht richten samen meer schade aan je huid aan dan je 

lief is. Studies laten zien dat blootstelling aan uv-stralen de grootste oorzaak is 

van rimpels en huidverslapping, versnelde huidveroudering door afbraak van 

collageen en pigmentvlekjes. Niet alleen de lichte huid die snel verbrandt, maar 

ook de donkere en Aziatische huid moeten beschermd worden. De Aziatische huid 

heeft snel last van hyperpigmentatie of pigmentvlekken. Een zonnefilter of SPF 

zorgt ervoor dat de uv-schade beperkt blijft. Er zijn twee 

soorten filters, chemische en minerale (of fysische). De 

eerste absorbeert uv-straling, de tweede absorbeert en 

weerkaatst ze. Soms zitten er in producten wel zes filters, 

soms een mix van beide soorten. Wees niet bang dat je 

geen kleurtje zult krijgen als je je huid goed beschermt. 

Wetenschapper Olivier Doucet van Lancaster zegt: “Ook 

als we het product met een SPF 50 goed aanbrengen en om 

de twee uur opnieuw, zul je na een tijdje een bruin tintje 

krijgen. Dankzij zonproducten kunnen we de schade aan de 

huid tot op een bepaald niveau beperken.’

Lancaster maakt zijn milieuvriendelijke filters 

tegenwoordig zo dat ze ook beschermen tegen 

infraroodstralen en blauw licht en verwerkt ze in producten 

voor alle huidtypes en - wensen. Voor de wat vettere huid is 

er bijvoorbeeld de Lancaster Sun Sport Invisible Gel SPF 

50, of de Sun Protective Water SPF 50. Licht 

en transparant, geschikt voor elke huidskleur 

en de favoriet van sporters en mannen. 

Double Serum van Clarins

TEL UIT JE WINST MET VITAMINE C
De werking van vitamine C is goed onderzocht én bewezen. Uit 

studies blijkt dat de vitamine helpt bij de aanmaak van collageen 

- of bindweefsel - dat de huid soepel en stevig houdt. Dankzij 

de antioxiderende werking kan vitamine C fijne lijntjes minder 

zichtbaar maken. Ze helpt ook bij onzuiverheden zoals pukkeltjes 

of zwarte puntjes. Ze wordt dus gebruikt voor een mooie, egale 

huid.Vitamine C staat erom bekend de huid te verhelderen en 

pigmentvlekjes te vervagen. Ze saboteert namelijk de vorming  
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van melanine, het donkere huidpigment. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hóe dat werkt, 

maar wel dát het werkt. De vitamine verhindert de 

pigmentopbouw en dus vlekken die ontstaan door 

hormonen, littekens (bij een donkere huid) of zonlicht, 

en kan bestaande huidverkleuringen iets oplichten. 

Vitamine C zit onder meer in het Double Serum van 

Clarins, dat de perfecte compagnon wordt van je 

nieuwe zonbescherming. Deze anti-ageingbehandeling 

bevat maar liefst 21 plantenextracten die de vijf 

vitale functies van de huid (hydratatie, voeding, 

zuurstofvoorziening, vernieuwing, bescherming) 

stimuleren. Tel uit je winst!

KAARDENBOLEXTRACT
Hij wuift naar je in de grote bloemenweilanden 

in je vakantieland, de lange ranke kaardenbol 

met zijn paarse bloem, een lid van de 

kamperfoeliefamilie dat wel twee meter hoog 

kan worden. Het extract van de plant wordt 

door Clarins gebruikt in Total Eye Revive, 

een lichte gelcrème die de 

effecten van veroudering 

en vermoeidheid tegengaat 

met wat extra hulp van 

aescine, een extract tegen 

kringen en wallen uit de 

paardenkastanje. Omdat 

er in Eye Revive ook een 

klein beetje kleur zit, zie 

je er onmiddellijk na het 

aanbrengen fris en fruitig uit. 

De verfrissende applicator met 

cryo-metalen tip helpt natuurlijk 

ook, die zorgt ervoor dat je huid 

direct beter doorbloed raakt.

PRE-, PRO- EN POSTBIOTICA
Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat ook de huid een eigen flora heeft, het microbioom -ofwel: de bacteriën 

en schimmels die op de huid leven (maar die je gelukkig niet kan zien zonder microscoop). En dat het zinnig 

is om de goede bacteriën te ondersteunen, zodat zij het winnen van de ‘slechte’. Dat kan met prebiotica, 

voeding voor goede bacteriën. Prebiotica worden uit zeewier, planten of polysachariden (suikers) gehaald. 

Kijk ook naar ingrediënten als xylitol, rhamnose en glucomannan. Of met probiotica, levende bacteriën die 

kunnen worden toegevoegd aan cosmetica. Probiotica breken snel af onder invloed van licht en zuurstof. 

Tot slot zijn er nog postbiotica - de bijproducten van probiotische micro-organismen en bacteriën - die ook 

een rol spelen in het microbioom. Sommige ‘uitwerpselen’ van levende bacteriën kun je zien als natuurlijke 

antibiotica die in staat zijn acne te verminderen omdat ze bepaalde bacteriën uitschakelen. 

Postbiotica zijn ook peptiden, hyaluronzuur en vitaminen: allemaal goed voor de huid. 

Anayaké verwerkt in het Perfect Biotic Serum ingrediënten die de huidflora in balans 

brengen, het microbioom dus reguleren en daarmee de weerstand van de huid verbeteren. 

Perfect Biotic Serum is bedoeld voor dagelijks gebruik, geschikt voor alle leeftijden en kan 

onder je zonbescherming. 

GLYCOL
ZUUR
EENS GEPROBEERD, 
ALTIJD GEWENST

Om de huid chemisch 

te exfoliëren is er niets 

beter dan glycolzuur 

(dat deel uitmaakt 

van de bekende 

alfahydroxyzuren 

of AHA’s). Glycolzuur 

is het meest milde en 

geschikt voor dagelijks 

gebruik. Het helpt dode huidcellen verwijderen 

zonder dat je hoeft te scrubben en versnelt de 

celvernieuwing. Het verbetert ook de vochtbalans 

van de huid, is dus zeer geschikt voor een droge 

huid, en gaat hyperpigmentatie tegen. Glycolzuur 

is het belangrijkste ingrediënt in de nieuwe Clarins 

Beauty Flash Peel, die samen met de Beauty Flash 

Resculpting Roller zorgt voor een mooi gladde huid die 

goed gehydrateerd is en onmiddellijk straalt. De roller 

komt voort uit de spa-expertise van Clarins en is een 

gemoderniseerde uitvoering van de Gua Sha-steen. 

Wil je die stralende teint nog wat extra aanzetten, 

gebruik er dan de Beauty Flash Balm van Clarins bij, 

die de huid ook nog eens beschermt met een anti-

pollution filter.
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NIACINAMIDE, EEN NIEUWE FAVORIET
Het Super Potent Serum van Dior bestaat voor 91% uit 

ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zoals longoza - het 

iconische ingrediënt van de Capture Totale-verzorgingsproducten- 

uit de tuinen van Dior. Maar het Super Potent Serum bevat ook 

niacinamide, een vorm van vitamine B-3 én VIP-ingrediënt omdat 

het de huid verstevigt en gezond houdt, de opbouw van keratine 

in de huid ondersteunt, roodheid vermindert en beschermt tegen 

zonneschade. 

De formule van het Super Potent Serum bevat daarnaast een 

vernieuwd hyaluronzuur dat drie keer beter door de huid wordt 

opgenomen. Ook dit serum zal het heel goed doen onder je 

zonbescherming deze zomer.

KAVIAAR, JA ECHT!
De echte kaviaarbestanddelen in La Prairie’s White Caviar 

Essence Extraordinair moet je zien als een van de meest luxe 

ingrediënten in cosmetica. En nee, de Essence ruikt niet naar vis! 

Ze stimuleert de collageenproductie van de huid, waardoor deze 

steviger en voller wordt, en maakt dat licht mooier weerkaatst 

kan worden, zodat jij die mooie glow hebt waar je van droomt. 

Omdat er in dit serum ook een enzym zit dat pigmentvlekjes en 

ouderdomsvlekjes tegengaat, is deze Essence het neusje van de 

zalm met dank aan 90 jaar Zwitserse celwetenschap van La Prairie. 

Daar hangt een prijskaartje aan, maar je hebt er maar heel weinig 

van nodig voor een stralende, gezonde huid.

Mmm, 

vanille
Sublimage L’Essence 

Fondamentale Yeux 

van Chanel is een nieuw 

gelserum voor de oogzone 

in de meest prestigieuze 

verzorgingslijn van Chanel. 

Het geweldige is dat niet 

alleen de conditie van de 

huid verbetert maar ook de 

wimpers en wenkbrauwen 

er mooier van worden 

dankzij een speciaal 

ingrediënt. Het gaat om 

een stofje uit vanille. Niet 

zomaar vanille, maar de 

allerbeste uit Madagascar. 

Het klinkt even technisch, 

dat ‘Polyfractioned Vanilla 

Planifolia’, maar je hoeft 

alleen te weten dat het 

fijne lijntjes en rimpeltjes 

met 20% minder zichtbaar 

maakt, donkere cirkels 

onder de ogen aanpakt 

en wallen doet slinken. 

Dit serum mag ook op het 

ooglid gebruikt worden - vrij 

uniek voor een oogproduct 

- en werkt dus ook voor 

wimpers en wenkbrauwen. 

Vanilla Planifolia zit in alle 

producten van Sublimage, 

onthoud dat maar.

HYALURONZUUR 
UITGELEGD

Het geheim van een soepele en toch 

beschermde huid is hyaluronzuur, 

een lichaamseigen stof die in het labo 

perfect nagemaakt kan worden. De 

stof heeft als mooie bijkomstigheid dat 

ze water aan zich kan binden, tot wel 

tien keer het eigen gewicht. Een echte 

vochtvasthouder, dus. Hyaluronzuur 

kan van buitenaf worden toegevoegd 

als het een laag moleculair gewicht 

heeft. Zo worden alle huidlagen – ook de 

diepere- van dit belangrijke ingrediënt 

voorzien. Clinique Superdefense City 

Block Daily Energy + Face Protector 

SPF 50 bevat een mix van chemische 

en minerale filters. Het product heeft 

een olievrije formule met hyaluronzuur 

die ervoor zorgt dat de huid de hele dag 

aangenaam blijft aanvoelen. Je vindt 

hyaluronzuur ook terug in andere 

producten van Clinique, zoals Moisture 

Surge.
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Een schoon geweten en goed voor 
jezelf zorgen kunnen tegenwoordig 
prima samengaan. Deze en andere 
beautymakers letten op jouw eco 
voetstap.

SCHOON 
geweten

GREEN 
POWER

Guerlain, deel van de LVMH Group, was een van 

de eerste luxemerken die vijftien jaar geleden 

al begon met verduurzamen. Ze stelden daartoe 

een Chief Sustainability aan in de persoon van 

de charmante Cécile Lochard. In die tijd was 

‘vergroenen’ nog heel bijzonder, maar omdat 

Guerlain als sinds de oprichting in 1828 een 

sterke band had met de natuur, ging het heel 

organisch. Het begon met het verminderen 

van verpakkingsafval, een navulbare lipstick 

(de Rouge G) en een eigen bijenvolkje op het 

eiland Ouessant dat de honing en royal jelly 

levert voor de Abeille Royale-lijn. Guerlain heeft 

zelfs een eigen Bee School, een programma dat kinderen 

bewust maakt van het belang van bijen. De nieuwe 

getinte lipstick heet daarom trots Kiss Kiss Bee Glow. 

Voor deze zomer is er nog goed nieuws: het beroemde 

Terracotta-poeder van Guerlain wordt 

tegenwoordig gemaakt met 

ingrediënten die voor 96% 

van natuurlijke oorsprong 

zijn. Dat is waarlijk een 

staaltje ‘green pow(d)er’. Het 

hydraterende ingrediënt in 

het poeder haalt het merk – 

alweer - uit honing, ditmaal 

van bijen uit Marokko. De 

coöperatie die de honing 

oogst wordt gerund door 

vrouwen. Dat is nog eens 

een win-winsituatie.
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Refills zijn belangrijk omdat ze een 

enorme besparing van materiaal 

betekenen en voor minder afval zorgen. 

Shiseido maakt daarom navullingen 

voor de Essential Energy-producten. 

Estée Lauder heeft een refill voor de 

Revitalizing Supreme+ Moisturizers 

die vanaf nu verpakt worden in glas, 

dat beter recyclebaar is. Estée Lauder 

is ook goed bezig op het gebied van 

ingrediënten: van de nieuwe Pure Color 

Revitalizing Crystal Balms is 92% van 

de formule natuurlijk. Vind je een refill 

misschien nog wat onwennig? Weet dan 

dat je er je ecologische voetafdruk enorm 

mee verkleint, en dat siert je.

VUL
MIJ
WEER!

Ook geuren zijn tegenwoordig navulbaar. 

Neem de nieuwe Alien Goddess van 

Thierry Mugler. Een sensuele geur die 

bol staat van vrouwelijkheid dankzij 

bergamotessence, vanillebourbon uit 

Madagaskar en Indiase jasmijn. Alles 

milieuvriendelijk geoogst en verwerkt. 

Navullen is nu ook mogelijk bij deze 

goddess der geuren. Voor elke flacon 

bestaat een 100 ml refill, zodat het 

fraaie goudkleurige origineel waarin je 

jouw signaturegeur kocht voor altijd zal 

meegaan. 

VAN 
HET milieu

De toekomst van 
LUXE COSMETICA
Dit is de zomer van het weglaten van overbodige 

stoffen… Chanel doet het met de nieuwe Chanel 

N°1-collectie en verduurzaamt tegelijkertijd de 

verpakking. Voor Chanel N°1 werden de allerbeste 

natuurlijke actieve ingrediënten van de rode camelia 

gebruikt en verwerkt in het lab door de beste 

wetenschappers die Chanel in huis heeft. 

De collectie van zes producten zit 

verpakt in luxe flacons en potjes 

van gerecycled plastic. De 

doppen zijn voor 90% biologisch 

afbreekbaar. En ja, Chanel N°1 

heeft ook refills, de toekomst 

van duurzamere luxe cosmetica.

Een betere 

BEAUTYPLANEET
Ook Dior heeft niet stilgezeten. Het huis blies de parfumregio van Grasse nieuw 

leven in om zo duurzamere parfums te kunnen maken. Acht van de eigen 

tuinen die Dior bezit in Frankrijk leveren de plantaardige ingrediënten voor 

huidverzorging, zeven ervan zijn helemaal biologisch. De make-up- en 

verzorgingsproducten van Dior kunnen nu daarom gemaakt zijn van 

91 tot 97% ingrediënten van natuurlijke origine: een prestatie! 

Navullen is al langer mogelijk bij Dior, maar ook wie verslaafd 

is aan Dior Addict Lipstick hoeft vanaf nu alleen nog maar een 

refill te kopen. LVMH, de groep waar Dior toe behoort, heeft nog 

veel meer ambitieuze plannen voor een betere beautyplaneet. 

Het beschermt vele duizenden hectares landbouwgrond om 

zo de biodiversiteit te ondersteunen. Vanaf 2026 wil de groep 

geen nieuw geproduceerd plastic meer gebruiken. 
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TEKST  Laura DE CONINCK

ESSENTIALS

Q

BLOEMBLAADJES
Ook deze nieuwe versie van Narciso van 

Narciso Rodriguez zal je niet teleurstellen. 
Een frissere en delicatere uitgave, met 

bergamot, blaadjes van rozen, witte 
bloemen en uiteraard een overdosis musk. 
In een basis van droog, sensueel cederhout 

en amber.

W

FOUNDATIONPAREL 
Deze Milky Boost Capsules zijn ecologische 

(94% natuurlijk) make-upcapsules met 
telkens één dosis van een perfect natuurlijk 
ogende en verzorgende foundation. Naast 
de satijnen finish maakt de verzorgende 

formule je huid dag na dag mooier. 

E

CATWALKTEINT
De Backstage-collectie van Dior voegt een 
concealer toe aan de Face & Body-lijn, zo 

genieten ook wij voortaan van een feilloze 
catwalkteint. De perfecte camouflage van 

alle kleine oneffenheden.

Van deze producten worden wij alvast blij, ze behoren bij onze zomer 
‘essentials’. Want een goede gezichts- en zonnecreme mogen niet in 
je tas ontbreken. Maar wat dacht je van een supermascara die nooit 

uitloopt? Of van een foundationparel die je na een zwembeurt in 1,2,3 
weer van een feilloze teint voorziet?

R

PERFECT AFGELIJND 
Ook de Diorshow On Stage Liner - de 

absolute stereyeliner van de fashionshows- 
is gitzwart, subtiel glanzend en uiterst fijn. 

Naast catwalkproof is hij ook bestand tegen 
een duik in het water. 

T

MULTIFUNCTIONEEL
Een product dat zoveel meer doet dan je 
huid hydrateren: deze Essential Energie 

van Shiseido leert je huid aan om zichzelf 
te versterken en te hydrateren om 

huidveroudering te voorkomen.

Y

EENS EEN PIONIER, 
ALTIJD EEN PIONIER

Lancaster was de eerste die inzag dat 
je je huid ook tegen uv A-straling moet 

beschermen. Ook nu biedt het merk 
bescherming tegen alle stralen van 

het lichtspectrum, met de Full Light 
Technology. Heerlijke texturen die ruiken 

naar de zomer. 

U

HIGH IMPACT ZERO GRAVITY
Deze High Impact Zero Gravity mascara van Clinique vervangt de High 

Impact Curling Mascara, en wij zijn grote fan! Deze mascara loopt immers 
nooit uit maar lost in vliesjes, ontschminken doe je simpelweg met warm 

water, terwijl hij koud water (zwembad, zee,…) trotseert.  
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je beauty expert met de beste merken

ANTWERPEN

SUBLIM Mol
Mol

SUBLIM Herentals
Herentals

SUBLIM Deurne
Deurne

PARFUMERIE PEETERS
Merksem

PARFUMERIE PEETERS
Kapellen

PARFUMERIE SIMONNE
Brasschaat

PARFUMERIE DUVEM
Geel

PARFUMERIE & 
SCHOONHEIDS-
INSTITUUT VENUS
Hove

OOST VLAANDEREN

SUBLIM WAASLAND
Sint-Niklaas

SUBLIM Beveren
Beveren

PARFUMERIE 
CRAEYMEERSCH
Deinze

PARFUMERIE TINA
Erembodegem

PARFUMERIE PEETERS
Ninove

PARFUMERIE PEETERS
Lochristi

INSTITUUT NICOLE 
Zomergem 
 

PARFUMERIE DE MEYER 
Zottegem

MANACOR
Gent 

VLAAMS BRABANT

PARFUMERIE  
DE BRUYN
Dilbeek

PARFUMERIE CURIOSA 
Scherpenheuvel

PARFUMERIE PRESTIGE 
Tremelo

LIMBURG

PARFUMERIE HELEVEN
Diepenbeek

WEST VLAANDEREN

SCHOONHEIDS-
INSTITUUT & 
PARFUMERIE 
VANCORA
Roeselare

SANOTHEEK  
CROCODILE
Kortrijk

PARFUMERIE GUTMANN 
Roeselare

LIBERTY’S Brugge
Brugge

INSTITUUT NATALIE
Oostrozebeke

BEAUTY  
PARFUMERIE ELSIE
Tielt

PARFUMERIE BERTON 
Menen

VIND VIA 
DEZE LINK UW 

DICHTSTBIJZIJNDE
ENJOYBEAUTY
 VERKOOPPUNT 

 MERKSEM

BRUGGE

ROESELARE

TIELT

LOCHRISTI

DEINZE

ZOTTEGEM

ZOMERGEM

SINT-NIKLAAS

BEVEREN

EREMBODEGEM

NINOVE DILBEEK

SCHERPENHEUVEL
TREMELO

MOL

GENK

DIEPENBEEK

GEELHERENTALS

OOSTROZEBEKE

KORTRIJK
MENEN

 HOVE

 DEURNE

 BRASSCHAAT
 KAPELLEN
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HET HELE JAAR DOOR PROMOTIES EN CADEAUS 

EnjoyBeauty

enjoy.beauty.eu

Maar ook delen we graag het beauty advies 
van onze experts: onze website brengt 8 x 
per jaar een interactief e-zine uit met video’s 
en artikels over de laatste nieuwigheden. 

Ontvang   op je postadres door je in te schrijven bij je 
enjoy beauty parfumerie, of door je lid te maken via onze website: 
enjoybeauty.eu. Maak voortaan deel uit van onze vip community. 
Zo geniet je van alle voordelen en acties.

Ontdek onze   voordelen via 
onze verschillende kanalen: sluit je aan 
en profiteer van een VIP treatment. 

ONTDEK ONS 
GROTE AANBOD 
VAN DE BESTE 
PARFUMERIE- EN 
NICHE MERKEN

Via onze nieuwste blog en website krijg je 
toegang tot de beste aanbiedingen op de 
grootste luxemerken, en geniet je het hele 
jaar door van cadeau-ideeën voor 
elke gelegenheid. 

Hou  
ENJOYBEAUTY

altijd binnen 
handbereik en 

volg ons op de voet 
op Instagram en 
Facebook, op je 

mobiele telefoon 
of tablet

Op onze pop-up marktplaats kan je 
de promoties, cadeaubonnen, 
of extra cadeaus rechtstreeks gebruiken 
of toepassen op je aankoop. 

PERSOONLIJK  
ADVIES EN 

OPLOSSINGEN
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CO M I N G  S O O N

Na een lange en hopelijk ontspannende 
zomer zijn we er op 1 september terug met  
een nieuw  magazine. 
Dan praten we over de nieuwe herfstmake-uptrends, de essentials voor het 

najaar en vragen we advies en verzorgingstips aan de beste experts over 

hoe je je huid en haar aanpakt na die flinke portie zon, zee en zwembad. 

Daarnaast willen we dat zomerse kleurtje zo lang mogelijk vasthouden, 

ook daarover meer! We kunnen je bovendien al verklappen dat er na een 

kalme periode weer een hele hoop nieuwe parfumlanceringen aankomen, 

met nieuwe ingrediënten om te ontdekken in onze parfumwijzer. En qua 

duurzaamheid hopen wij alvast op evenveel nieuwe initiatieven. Wanneer het 

nieuwe schooljaar start, is het tijd voor goede voornemens: blijf regelmatig 

genieten van ontspannende me-time in je badkamer en verwen jezelf met 

de beste beautyproducten. Wij zorgen daarbij voor extra interessante 

promoties en acties om dat verwenmoment nog aangenamer te maken.

Tot in september!



GO BEYOND HYDRATION.
Activeert het vermogen van jouw huid om vocht aan 

te maken en voorkomt fijne lijntjes dankzij Shiseido 

Hyaluronic Acid RED. 

ESSENTIAL ENERGY

NIEUW 



LES BEIGES
NATUREL is een stijl

NIEUW LES BEIGES TOUCHE DE TEINT


