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EDITOR’S LETTER

Inhoud Parfums creëren 
magie, en daar 

hebben we vandaag meer 
dan ooit behoefte aan. 
Zoals we ook behoefte 
hebben aan schoonheid, 
verzorging, het uiten van 
genegenheid. En dat in 
tijden waarin afstand een 
nieuwe en absurde uiting 
van liefde is. 

Maar gelukkig is er troost. Zo lees je hier dat 
geuren moodboosters bij uitstek zijn en ze je 
stemming aanzienlijk kunnen verbeteren. Hul 
je dus kwistig in opbeurende geurwolken en 
huppel met ons mee de lente in. Of roep het gevoel 
van vrijheid op en begin alvast te dromen van 
exotische bestemmingen met onze ‘beauty escape’. 

Jezelf verzorgen is een eerste stap naar welzijn.  
Met de woorden van presentatrice Evi Hanssen: 
“Het eenvoudige gebaar van het aanbrengen 
van een nachtcrème, kan een ritueel op zich 
worden”. Mooi toch, als je dit ook aan een ander 
kan schenken? Een teder gebaar. Een aai vanop 
afstand. Zoals een parfum dat je cadeau krijgt ook 
onlosmakelijk verbonden blijft met de schenker. 
Beauty gaat immers over zoveel meer dan je mooi 
maken. Het gaat in eerste plaats over je goed voelen. 

Met deze nieuwe   stel ik graag 
een doorgewinterd team van beautyjournalisten 
en parfumexperts aan u voor: Sofie Albrecht 
(Weekend Knack, Feeling…), Karen van Ede 
(Vogue Nederland en voormalig journalist Enjoy 
Beauty) en mezelf, Laura de Coninck (Libelle, 
Marie Claire en Meester in geurkunsten).  

Bedenker van het project is Gisèle Speaker. Zij 
wil de klanten van de Enjoy Beauty-parfumerieën 
gratis leesplezier en beautyadvies brengen, hen 
wegwijs maken in het parfumaanbod en de 
nieuwste producten en bestsellers voorstellen. 
Schoonheidsroutines mogen best gedeeld en van 
moeder op dochter overgedragen worden, zodat je - 
om Cate Blanchett te parafraseren - “Op elke leeftijd 
de mooiste en de beste versie van jezelf kan zijn”.

Om de beste beautyproducten, de populairste 
en meest luxueuze merken voor iedereen 
toegankelijk te maken, bieden we het hele jaar 
door promoties, kortingen en cadeaus aan. 

Laura DE CONINCK   
Hoofdredactrice
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hot L I N E

De kracht van de liefde in geur gevangen
Het liefdesverhaal van Armani’s Only With You krijgt een nieuw hoofdstuk met het mannenparfum 
Stronger With You Only. Onder de dynamische frisheid van grapefruit, lavendel en geranium zindert 
de sensuele warmte van amber en vanille. Het geeft een krachtige mannelijke maar ook sensuele 
geur die mooi in beeld wordt gebracht door de chemie tussen de Britse Nicholas Hoult en de 
Italiaanse Alice Pagani, twee acteurs die het boegbeeld zijn van de nieuwe campagne. De twee 
hoofdingrediënten -geranium en vanille- zijn overigens duurzaam geteeld en kregen door
 een vernieuwende extractietechniek een duurzaam karakter mee.

DE PERFECTE 
MASCARA
‘Clash’ staat voor een 
botsing, een schok. En dat 
is exact de ambitie die YSL 
Beauty heeft met de nieuwe 
mascara Lash Clash. Zowel 
de formule als het borsteltje 
zetten in op megavolume. 
Voor beide werd een 
patent aangevraagd om het 
unieke karakter van deze 
mascara te beschermen. 
De vernieuwende borstel 
is de grootste ooit, met 
een dubbele helix van 260 
haartjes om alle wimpers 
van wortel tot punt te 
bereiken. De formule is 
veegbestendig, parfumvrij, 
houdt 24 uur, geeft een 
gitzwarte kleur en 200% 
meer volume. Ook leuk 
om weten: om de wimpers 
gezond en soepel te houden, 
bevat hij irisextract, 
duurzaam gekweekt in de 
Oruika community gardens. 
Zo ondersteunt YSL Beauty 
een coöperatieve van lokale 
vrouwen. Het prachtige 
design waarbij voor de 
eerste keer het logo rond 
de huls werd gewikkeld, is 
nog een argument om deze 
mascara snel in huis te 
halen. Très couture!

Duurzaam geteelde Egyptische jasmijn is het kloppend hart van 
deze 100% natuurlijke vegan formule. Een dadelakkoord benadrukt 
de elegantie van jasmijn, opgefrist door bergamot, terwijl vanille en 
sandelhout voor een verslavende gourmandsignatuur zorgen. Ook de 
flacon is ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd. Gerecycleerde 
materialen (15% van het glas en 40% van de verpakking) en 
FSC-gecertificeerd karton van duurzaam beheerde bossen verminderen 

de impact op het milieu. Dat vraagt om 
een ambassadrice die even geëngageerd 
is: de Britse actrice, zangeres en producer 
Naomi Scott die je misschien kent van 
haar rol in Aladdin of Charlie’s Angels. Ze 
is daarnaast ook vrouwenrechtenactiviste 

en ambassadeur van 
Compassion, een 
organisatie die zich 
wereldwijd inzet voor 
kansarme kinderen. 

HET NIEUWE CHLOÉ  

Natuurlijk, duurzaam  
en geëngageerd

Wat staat er op de radar van de Enjoy Beauty-redactie?  
Wij selecteren voor jou de mooiste nieuwkomers en 
leukste must-haves in de parfumerie. 

TEKST  Sofie ALBRECHT

H OT L I N E
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Van Diors populaire foundation Forever werden 
in 15 jaar al miljoenen flesjes verkocht. Maar 
de technologie staat niet stil, 
dus kreeg deze klassieker een 
upgrade met een cleane formule 
die meer verzorgend is en nog 
langer houdt. Hij werd ontwikkeld 
als heuse huidverzorging met 
bloemenextracten die ontstekings-
remmend werken en hydrateren. 
De foundation bestaat in twee 
versies: mat en glanzend, beide 
even verzorgend en lang houdend. 
De Diorskin Forever Glow kreeg 
fruitzuren van hibiscusextract voor 
een gladdere huid die het licht 
beter weerspiegelt. Rozenbottel-
extract in de Diorskin Forever 
Matte foundation zorgt voor 
fijnere poriën. Een heuse hybride 
tussen huidverzorging en make-up, 
beschikbaar in 43 tinten.

De camelia was niet alleen de 
lievelingsbloem van Madame Chanel, 

de rode Czar-variant blijkt ook bijzonder 
interessant voor huidverzorging. Hij 
werd hét steringrediënt van N°1 de 
Chanel, een duurzaam, natuurlijk 
gamma. Het was een behoorlijke 

uitdaging om met grotendeels 
natuurlijke formules en ingrediënten 
de perfectie te bereiken die mensen 

verwachten van luxeproducten. Maar 
het resultaat mag er zijn: de nieuwe N°1 
de Chanel-lijn is een pareltje! Nagenoeg 
natuurlijke formules (tot 97%) dankzij 
de rode camelia, wiens bloemblaadjes, 

bladeren en zaden worden gebruikt 
om de huid te beschermen tegen 

huidveroudering. De bloemblaadjes 
van de rode camelia bevatten een 
molecule die de jeugdigheid van 
de huid helpt te bewaren en haar 

beschermt tegen stressfactoren. De 
resterende zaadpulp werd gemengd 
met houtschilfers om het deksel van 
de verzorgingscrème te maken. Alle 

verpakkingen zijn recyclebaar, in glas 
of gerecycleerd plastic en FSC-gelabeld 

karton. Zelfs de inkt is biologisch.  
Aandacht voor ecologie dus, maar ook 
voor sensorialiteit en verrassing met 
originele producten zoals een poeder 

dat in een reinigende mousse verandert 
of een serum in een spray. Er zijn 

ook hybride producten - een getinte 
balsem voor lippen en wangen en een 
foundation die dubbelen als make-up 
én verzorging – en een stimulerende 

geurmist. Een serum, navulbare 
verzorgingscrème, lotion en oogcrème 

vervolledigen de verzorgingsroutine die 
de eerste tekenen van huidveroudering - 
fijne lijntjes, een doffe teint, verslapping 

en zichtbare poriën - bestrijdt. 

Camelialala

Gloss, 
lipstick 

en balsem 
IN 1

De kleur van lipstick, de glans 
van een gloss en de verzorging 
van een balsem: Sisley Phyto-

Rouge Shine heeft het allemaal! 
De verzorgende formule smelt op 

de lippen en geeft een comfortabel 
gevoel zonder te kleven. Een 

hydraterend complex zorgt voor 
soepele, gladdere en vollere 

lippen. Phyto-Rouge Shine bestaat 
in 12 levendige kleuren 

en is navulbaar.

HYDRATATIE 

2.0

Hydratatie is de basis van 
een mooie huid met een goed 
werkende huidbarrière. Met 
de Essential Energy-crèmes 
wil Shiseido de natuurlijke 

aanmaak van hyaluronzuur en 
hydratatie in alle lagen van de 
huid stimuleren. Een trio van 
hyaluronzuur en de befaamde 

Lifeblood technologie staat 
daarvoor in.

STRALEN NA JE 60
Elke vrouw kan stralen, ongeacht haar leeftijd. 
Al kan ze daar vanaf haar 60ste wel wat hulp 
bij gebruiken. Door de versuikering van het 
collageen wordt het bruiner, wat de teint geler 
en valer maakt. Clarins ontwikkelde daarom 
Nutri-Lumière Revive. Deze slimme dagcrème 
bevat een cocktail van 8 plantenextracten 
die dit proces afremmen, de huid versterken, 
verstevigen, beschermen en lijntjes doen 
vervagen. Bonus zijn het antipollutiecomplex 
en slimme pigmenten die de gele ondertoon 
corrigeren en het licht beter weerspiegelen 
voor een instant stralende huid.

TUSSEN 
HUIDVERZORGING  
EN MAKE-UP
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F E E LG O O D

BLOEMENWEIDEN EN BIJEN

TEKST  Karen VAN EDE

Laten we het ‘beauty 
travelling’ noemen, al die 
heerlijke producten die 
je fictief meenemen naar 
een mooie plek, een stad, 
het land van je (vakantie)
dromen. Wij vulden alvast 
onze imaginaire koffer.

BEAUTY
ESCAPE
ENKELTJE PROVENCE
Miss Dior is die romantische rozengeur die gemaakt 
wordt van de Rose de Mai. Doe je ogen toe en beeld je
de fuchsia bloemenvelden in in Grasse, waar zonder
pesticiden gewerkt wordt. Tijdens het plukseizoen 
(de Provençaalse Rose de Mai bloeit slechts twee
weken per jaar) worden de blaadjes in alle vroegte 
met de hand geplukt en liefdevol getransporteerd 
naar het lab waar ze getransformeerd worden tot
‘absolues’. Er zijn 300.000 rozen uit Grasse nodig 
voor 1 kg absolues, het ingrediënt dat 
deze vrouwelijke bloemengeur 
zijn hart geeft. Eens je dit 
weet, laat het beeld je niet 
meer los. Telkens je de heerlijke 
Miss Dior Eau de Parfum 
Roller gebruikt, dwaalt 
je geest éven af…

Wist je dat Guerlain eigen
bijenvolkjes heeft op het Franse
eiland Quessant? De bijzondere
zwarte honingbij wordt er goed

verzorgd door de Guerlain-
imkers. De honing en Royal Jelly
worden gebruikt voor Guerlains
Abeille Royal Scalp & Hair Youth

Oil-in- Serum en de nieuwe Intense 
Repair Youth Oil-in-Balm.

Deze biologisch afbreekbare, 
cruelty-free ingrediënten met 

helende eigenschappen maken die
 producten uniek en tegelijk zalig. 
Terwijl je ze gebruikt, waan je je al 

een beetje op het Franse platteland 
tussen de bloemenweiden, daar 

waar bijen zich het allerbest voelen
en hun werk zo graag doen. 

Wil je de bijen helpen? Zaai dan 
deze zomer zelf ook wilde bloemen 

die hun stuifmeel gemakkelijk 
weggeven.
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La vita è bella, en niet alleen voor
Deva Cassel, de dochter van

Monica Belluci die het model is 
voor de campagne van de nieuwe
 Dolce & Gabbana eau de toilette
 ‘Dolce Lily’. Deze geur is namelijk

als een zomervakantie in een
flacon: bergamot, passievrucht, 

roze lelies, vanille… Je ziet jezelf al
op een (elektrische) scooter door
Milaan zoeven, Dolce Gabbana-
sjaaltje om het haar. Het goede 

Italiaanse leven vind je ook terug in
 de roze flacon met knalroze bloem
 als dop. Zomer, gewoon bij je thuis.

DE VAKANTIEVILLA 
VAN JE DROMEN

La Pausa was het zomerverblijf van 

Gabrielle Chanel in Zuid-Frankrijk, de villa waar

ze sinds 1928 graag haar vrijetijd doorbracht.

 Een olijfboomgaard, alomtegenwoordige

 bloeiende gele mimosa: hier kwam haar 

creatieve geest volledig tot rust. De Spring

 Summer make-upcollectie ‘La Pausa’ van Chanel 

is een eerbetoon aan de schoonheid van deze 

legendarische villa, de zonnestralen en 

de authentieke aardse kleuren van de natuur 

eromheen. Het palet werd alvast fraai verwerkt 

in de nagellaktinten. De poeders en blush 

hebben een prachtig motief dat de zonnestralen

 weergeeft, de zomerse Rouge Coco 

Baume-tinten kregen vrolijke namen als Flirty

 Coral. Probeer zeker ook de Baume Essentiel 

Ensoleillé, je zomerkleurtje uit een stick. 

ZOMERVAKANTIE 

IN EEN FLACON
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F E E LG O O D

Ook al was je nog nooit in Tokio, 
de beelden van de drukke winkelwijk
Ginza ken je vast, al was het maar van
het beroemde zebrapad waar per uur

duizenden mensen oversteken. In Ginza
ligt ook het hart van Shiseido, met 

een hoofdkantoor en een geweldige
flagshipstore. Dit voorjaar zal de

etalage er oranjeroze kleuren dankzij 
de verpakking van het nieuwe Shiseido

Urban Environment Age Defense.
De olievrije zonbescherming voor het 

gezicht, met SPF 30 en filter tegen
luchtvervuiling, is een hypermodern 

zonproduct. Voor in welke stad dan ook.

JIJ, IN PARIJS
De Netflix-serie Emily in Paris 

sloeg in als een bom en krijgt dus 
zeker nog een paar nieuwe seizoenen

vol belevenissen van de eigenwijze
Amerikaanse Emily in het modieuze,

bruisende Parijs. De make-upcollectie
die Lancôme op de serie baseerde

is net zo kleurrijk als Emily zelf,met als
absolute eyecatcher het Eyeshadow

Palette dat werd verpakt in een groot
rood hart. Neem het mee op je
eerstvolgende citytrip naar de

lichtstad en vergeet vooral geen 
selfie te nemen…

IN GEDACHTEN IN TOKIO
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Vrijheid is het meest geliefde
woord van de afgelopen twee
jaar, en met de nieuwste Vibes

of Freedom van Zadig & Voltaire
heeft dat woord een heel nieuwe

beleving gekregen. De geuren
verbeelden de pauzeknop, het
‘ervandoor gaan’, of dat nu een
weekendje weg is, een vakantie

of alleen maar even wegdromen.
Om dan vol nieuwe energie terug
te keren naar de stad. Die energie
zit in de zonnige oriëntaalse geur
This is Her! Vol jasmijn, rozen en
peer, met een warm kastanje-

room akkoord. De flacon is als een
ondergaande zon. De flacon van

This is Him! is juist azuurblauw, en
geeft al aan dat de geur fris is, met
mandarijn, lavendel en een mystiek
vleugje wierook. Kardemom geeft
deze zomerbries pit. Is je batterij

met deze Vibes of Freedom
weer opgeladen, dan kun je alle
stedelijke prikkelingen weer aan.

Zet wel alvast een nieuwe escape
 in je agenda….

EVEN DE PAUZEKNOP INDRUKKEN
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Als ambassadrice zal Anya te zien zijn in ontwerpen van 
Maria Grazia Chiuri (Dior), met de make-uplooks van de 

Antwerpse Peter Philips (make-up director van het merk).  
Met deze visual krijgen we alvast een mooi voorsmaakje.  
Anya werd bekend met haar optreden in ‘The Witch’ maar haar 
echte doorbraak kwam als Beth Harmon in de serie ‘The Queen’s 
Gambit‘ op Netflix. Hiervoor sleepte ze maar liefst een Golden 
Globe, een Critics Choice Award, een Sag Award en een Emmy-
nominatie in de wacht.

Daarnaast heeft ze nog veel andere veelbelovende projecten 
op stapel staan. Zo zullen we haar te zien krijgen in een 
psychologische thriller - ‘Last night in Soho’ van Edgar Wrights 
- en start ze met de opnames van ‘The Menu’ (Fox), met Ralph 
Fiennes als tegenspeler. Ook de hoofdrol in Furiosa is voor haar 
weggelegd, een prequel van George Millers Oscarwinnende 
blockbuster ‘Mad max: Fury Road’. Maar Anya deed nog veel 
meer. Misschien zag je haar wel in de wilde rol van ‘Emma’, 
waarvoor ze genomineerd werd voor een Golden Globe? Of 
in ‘Split and glass’?  Deze jongedame mocht onlangs zelfs de 
seizoensfinale van Saturday Night Live presenteren. 

Als journaliste voor het tijdschrift Marie Claire had ik enkele 
jaren geleden het genoegen een persoonlijk gesprek met haar te 

hebben. Met veel plezier herhaal ik nog even haar persoonlijke 
beautyadviezen.

Anya’s beautyritueel:
“Ik hou ervan om van mijn gezicht te wassen met een goede 
cleanser die mijn huid comfort geeft, zeker in de winter. En 
ik ben verzot op toners - mijn favoriete beautyproduct. Ik 
pomp wel vijf keer op de fles, zo heb ik extra veel product 
om rijkelijk met mijn handen over mijn gezicht te ‘splashen’ 
Heerlijk! Ik heb mezelf ook aangeleerd om consequent 
zonnebescherming te gebruiken. Ik ben een beetje een 
vampier: ik ben zo bleek dat ik meestal wegloop van de zon.”

Om drie uur ‘s ochtends opstaan om naar de filmset te gaan 
is normaal voor mij dus probeer ik me in een mum van tijd 
klaar te maken: kleren aan, gezicht wassen, lippenstift en 
klaar! Op de set laat ik mijn make-up met plezier over aan 
een expert, ik ben er zelf niet zo goed in, al leer ik wel bij. Zo 
ontdekte ik de BB-crème die alles ineens doet en mijn huid 
toch laat ademen. Make-up is voor mij meer iets om ‘fun’ mee 
te hebben, bijvoorbeeld naar een concert gaan met paarse 
lippenstift en denken: Yay, ik zie eruit als een vampier! 

TEKST  Laura DE CONINCK

Anya Taylor-Joy, dochter van een racebootpiloot 
en een interieurontwerpster, groeide uit van 

danseres tot horroractrice en Golden  
Globe-winnares voor haar rol in de Netflix-serie 
The Queen's Gambit. Vandaag voegt ze de titel 

‘ambassadeur van Dior’ toe aan haar resumé 
en binnenkort is ze ook te zien in de mode- en 

make-upvisuals van het merk.

Anya 
Taylor-Joy

E G E R I E
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Het is alweer twintig jaar geleden dat hij 
samen met Hugh Grant schitterde in 

het comedydrama ‘About a Boy’. De Britse 
Nicolas Hoult was 13 jaar toen hij Marcus 
Brewer speelde en het leverde hem meteen een 
volgende rol op als de zoon van Nicolas Cage in 
‘The Weather Man’. Hij werd van kindsterretje 
een volwaardig volwassen talent in de 
prachtige film ‘A Single Man’ van regisseur 
Tom Ford, waarvoor hij terecht een BAFTA 
Rising Star Award-nominatie kreeg.
Inmiddels is Nicolas een gevierd acteur 
en - zeg nu zelf - niet vervelend om naar 
te kijken. Daarom werd hij door Giorgio 
Armani gevraagd als gezicht van de Emporio 
Armani Stronger With You-geuren, die de 
kracht van de liefde en het samenzijn vieren. 
Met wie Nicholas zich zo goed voelt op de 
campagnefoto? Italian beauty en actrice 
Alice Pagani, die je vast kent uit de Italiaanse 
Netflix-serie ‘Baby’. ‘Baby’ is een tienerdrama 
dat zich afspeelt op een middelbare school 
in Rome en voor flink wat ophef zorgde bij de 

kijkers. De serie kreeg drie seizoenen, die je 
intussen misschien wel allemaal verslonden 
hebt.
Alice is behalve actrice ook schrijver. Ze 
publiceerde vorig jaar haar eerste coming 
of age-roman ‘Ophelia’. Ze doet het ook 
fantastisch als model en haalde zelfs de 
cover van Vanity Fair. Sinds 2020 is ze samen 
met Nicholas het liefdeskoppel van Emporio 
Armani Stronger With You. Deze serie geuren 
voor hem en haar doorbreekt de vaste patronen 
maar brengt tegelijk toch ‘nieuwe klassiekers’. 
De nieuwste geur in de herencollectie is 
een kruidige, oriëntaalse fougère, oftewel 
een krachtige, sprankelende geur, bedacht 
door parfumeur Cécile Matton. Ze maakte 
deze Stronger With You Only mannelijk 
maar voegde er iets zoets aan toe, een echte 
romantische noot die de geur uniek maakt en 
die de campagnefoto zo mooi tot uiting brengt. 
Wat een fijn idee om zo de liefde te vieren.

@opheliamillaiss & @nicholashoult

TEKST  Karen VAN EDE

Nicholas 
Hoult & Alice 
Pagani 
De nieuwe gezichten 
voor Emporio Armani
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E G E R I E

Hoe zou je Si Van Giorgio Armani in drie 
woorden omschrijven?
Complex, sensueel en krachtig.
Wat betekent parfum voor jou?
“Geuren hebben altijd een grote rol 
gespeeld in mijn leven, ze bepalen mijn 
stemming en gemoed. Je komt een gebouw 
binnen, een keuken, je grootmoeders huis, 
in de natuur… De geur die je tegemoet 
komt en het bijkomende gevoel spelen 
in op je manier van denken, hoe je over 
jezelf denkt en over de wereld. Ik vind het 
geweldig dat Armani een parfum maakte 
dat zo positief is, en niet enkel in de naam. 
Het parfum heeft diepte, mysterie en 
kracht, maar ook lichtheid en zoetheid. 
Helemaal in lijn met Armani’s leven als 
ontwerper en zijn visie op de vrouw.”
In de campagnes vertolk je de 
verschillende aspecten van het 
vrouw zijn: dan weer zwoel, dan weer 
kwetsbaar… Maar met welke emoties 
en eigenschappen zou je jezelf het best 
omschrijven? 
“Altijd beter willen zijn, saai, eigenzinnig. 
(lacht) Je denkt altijd eerder aan de 
negatieve zaken. Ik denk dat ik een zeer 
gepassioneerd persoon ben. En dat ik 
ongeduldig ben maar relatief dapper. Al 
heeft dat als keerzijde dat ik periodes van 
diepe twijfel doormaak. Maar kijk, als je me 
dit morgen vraagt, som ik waarschijnlijk 
drie totaal andere eigenschappen op!”
Wat betekent schoonheid voor jou? 
“Voor mij verliezen de dingen hun 

schoonheid en aantrekkingskracht door 
zelfbewustzijn. Die hele selfiecultuur 
vind ik niet aantrekkelijk. Daarom vind 
ik de natuur zo angstaanjagend mooi 
en inspirerend. Omdat het gewoon is, 
en het evolueert en verandert. De echt 
mooie dingen hebben een element van 
vergankelijkheid en spontaniteit in zich.”
Heeft de filmwereld je kijk op beauty 
beïnvloed? 
“Je moet je als actrice beschermen tegen 
de perceptie van schoonheid. Want een 
deel van actrice zijn, gaat er net om dat je 
personages speelt waarvan je ook de fouten 
en de lelijke kant moet laten zien. Als je te 
gefixeerd bent - zoals soms gebeurt in film - 
op het uiterlijk van een personage of op hoe 
je eruitziet op het scherm, geraak je niet tot 
in de diepte van een rol. Dat zelfbewustzijn 
moet je van je af kunnen zetten. Al is het 
onvermijdelijk om stil te staan bij hoe een 
personage moet overkomen op anderen. 
Ik heb soms mijn bedenkingen over de 
verandering die de digitale wereld vandaag 
met zich meebrengt. In een wereld waarin 
iedereen mooi wil zijn en de hoge resolutie 
van het scherm elk klein detail zo scherp 
weergeeft, kan het medium zelf een 
obstakel vormen. Alles wordt bestudeerd 
en moet er zo goed mogelijk uitzien, dat 
kan ertoe leiden dat sommige verhalen niet 
op een juiste manier worden verteld.” 
Maar je bent erg mooi, hoe blijf je er zo 
goed uitzien? 
“Dank je, ik liet net mijn haar en make-

up doen! (lacht) Ik probeer er zo weinig 
mogelijk mee bezig te zijn. Ik denk dat 
je er in elk stadium van je leven zo goed 
mogelijk wil uitzien maar wel als jezelf. 
Natuurlijk zorg ik goed voor mijn huid 
en kies ik voor een bepaalde stijl. Ik eet 
gezond - ik heb vier kinderen, ik vind dat ik 
hen het goede voorbeeld moet geven.”
Wat is je beautyritueel?
“Ik gebruik al vijftien jaar dezelfde 
beautyproducten en, afhankelijk van het 
seizoen, een droog of vochtig klimaat, pas 
ik ze aan. Maar: zonnebescherming is echt 
essentieel.”
Wat maakt je gelukkig?
“Het meest van al hou ik van dagen die nog 
volledig openliggen, wanneer er niets in 
de agenda staat. Een dag dat niets moet en 
niets op voorhand vastligt. Ik hou ervan om 
geen plan te hebben.” 
Welke levensles zou je aan je kinderen 
willen meegeven?
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat 
ze leren niet bang te zijn om fouten te 
maken. Fouten zijn onvermijdelijk en 
een belangrijk onderdeel van het leven. 
Daaruit vloeit voort dat ze risico’s moeten 
durven nemen. Niet in de zin van drugs 
gebruiken of roekeloos met de auto rijden 
aan de verkeerde kant van de weg. (lacht) 
Berekende risico’s moet je echter durven 
nemen.”
Welke vrouw inspireert je?
“Ik kijk op naar Sarah Bernhardt, Eleonora 
Duse en Pina Bausch, grote vrouwen uit 
het theater uit een tijd waarin ze moesten 
vechten om een plaats op het podium 
te bemachtigen. Dat deden ze door hun 
rollen op een krachtige en overweldigende 
manier te vertolken. Door een enorme 
verscheidenheid aan rollen neer te zetten, 
ook. Erg inspirerend.”
Wat was de rol van je leven?
“Jeetje, ik hoop dat die nog niet geweest is. 
Ik speelde al een paar erg mooie rollen. Ik 
deed daarnaast ook mee aan een visueel 
kunstwerk van een vriend in Berlijn, 
Julian Rosefeldt. ‘Manifesto’ bestaat uit 
dertien verschillende schermen en werd 
geëxposeerd in verschillende musea en 
galerijen. Het is een soort ode aan de hand 
van collages van verschillende manifesto’s 
van bekende kunstenaars. Het was briljant. 
Ik was hier heel erg bij betrokken en daar 
ben ik wel trots op.” 

Hoewel ze zo weinig mogelijk met haar uiterlijke schoonheid 
wil bezig zijn, is Cate Blanchett het gezicht van  
Giorgio Armani’s Si. Voor elke nieuwe versie van het parfum 
verschijnt Cate in een andere gedaante. Wij zijn benieuwd 
welke van al die vrouwen er nu echt voor onze neus zit. 

TEKST  Laura DE CONINCK

Cate 
Blanchett
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C R U S H

Chanels zomerlook La Pausa bestaat 
uit warme aardetinten en het goud 
van de zonnestralen aan de Franse 
Côte d’Azur. Die zonnestralen zie 
je in deze look terug boven het 
jukbeen, als highlighter, en in de 
binnenste ooghoekjes. Ga voor de 
fraaie oogmake-up eerst langs de 
bovenste en onderste wimperrand 
met de donkerste kleur uit het 
oogschaduwpalet Les 4 Ombres 
‘Mediterraneen’ als eyeliner. Breng op 
het ooglid en in de arcadeboog de 
bronstint aan. Onder de wenkbrauw 
komt een glanzende tint, de lichtste 
uit het palet. Na de mascara en 
aangezette wenkbrauwen volgt een 
iets bescheidener mond, subtiel 
ingekleurd met de Rouge Coco 
Baume in de kleur ‘Natural Charm’, 
en bijpassende nagels in Le Vernis 
‘Terra Rosso’. Het hele gezicht krijgt 
een laagje bronspoeder, de Blush 
Lumière ‘Brun Russi’. Zet tot slot de 
jukbeenderen aan met de prachtige 
Blush Lumière in ‘Pêche-Rosée’. 
Vergeet zeker de multifunctionele 
Baume Essentiel ‘Ensoleillé’-stick niet, 
deze fungeert zowel als shaper als 
highlighter. Handig!

Make-up gaat mee op vakantie, in 
warme aardetinten of speels roze-koraal. 
Leef je uit! Hier lees je hoe je dat doet.

beauty 
    crush

DIY 
ZOMER

MAKE-UP

ZWOELE 
OOGOPSLAG 
IN WARME 
AARDETINTEN

-  Les 4 Ombres 
 ‘Mediterraneen’
-  Rouge Coco Baume  
 ‘Natural Charm’
- Blush Lumière ‘Pêche-Rosée’
- Blush Lumière ‘Brun Russi’

TEKST  Karen VAN EDE
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-  Palette Couture 
 4 Couleurs Dioriviera
-  Diorshow Mono Eyeshadow nr. 22
- Dior Addict Lip Tint nr. 22
- Dior Vernis nr. 72

 ZO MOOI IN KORAAL EN ROZE
De beroemde Belgische make-up artist en Creative 
Director Dior Make-Up Peter Philips beeldde zich 
voor de zomerlook een eindeloos lange, warme 
zomer in aan de ‘Dioriviera’. Hij wilde voor de 
verpakking dan ook de Bayadère-strepen die zo 
verbonden zijn met dat gevoel. Hij koos voor warme 
make-uptinten, zowel op de ogen als lippen, wat de 
make-up sprekend en sensueel maakt. Uitproberen? 
Kies allereerst een mooie basis, bijvoorbeeld de 
Dior Forever Cushion in een tint die past bij je 
huidskleur. Gebruik op je oogleden de Diorshow 

Mono Eyeshadow nr. 22 en laat die kleur tot aan de 
wenkbrauwen doorlopen. In de buitenste ooghoeken 
komt een donkerdere tint uit het Palette Couture 
4 Couleurs Dioriviera. Beide tinten breng je ook 
langs de onderste wimperrand aan. De wimpers 
krijgen een volle laag mascara. Zet de wenkbrauwen 
flink aan. Op het jukbeen komt een blush richting 
oor die tegelijk als shaper werkt. De lippen worden 
speels en zomers met de Dior Addict Lip Tint nr. 22 
in hoogglans, net zoals de nagels, in Dior Vernis 
nr. 72 uit de look.
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TEKST  Laura DE CONINCK

ESSENTIALS

Q

SUPREMŸA LA NUIT LA LOTION  
SOIN ANTI-AGE VAN SISLEY

Bij het aanbrengen verandert het frisse, lichte lotionlaagje in een 
voedende, omhullende textuur die een onmerkbaar finishlaagje 

achterlaat op je huid. De lotion bereidt je huid voor op je 
verzorgingsproduct en activeert de nachtelijke regeneratie van je huid.

W

LIP MAXIMIZER SERUM, DIOR ADDICT 
Hydrateert de lippen 24 uur lang en geeft meer volume. 

E

NUDE LOOK, MATTE BALM VAN ROUGE DIOR
Een matte lippenbalsem in een prachtige nude kleur. 

R

SUN COMPACT 365 VAN LANCASTER 
Een compact foundation die je huid tegen alle schadelijke stralen van 
de zon beschermt. Het ultieme sun-kissed beschermingsproduct voor 

een mooie, egale teint in 1,2,3. 

T

EAU DE PARFUM PURSE SPRAY PURE MUSC  
VAN NARCISO RODRIGUEZ

Zodat je de heerlijke Pure Musc-geur altijd bij de hand hebt.

Y

CALM ESSENTIAL BAUME CICA RÉPARATEUR 
VAN CLARINS

Een romige textuur die smelt op de huid en haar intens hydrateert, 
beschermt en verzacht met een formule die bestaat uit 98% 

natuurlijke ingrediënten.

Sommige producten wil je liefst altijd bij de hand hebben. 
Dit zijn alvast onze beauty essentials voor de lente!
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D U U R Z A M E  CO S M E T I C A

TEKST  Sofie ALBRECHT

Iedereen heeft het erover en is het erover eens: duurzaamheid is de toekomst. Maar wat is dat 
nu precies? Wat maakt een beautyproduct duurzaam? En hoe kun je betere keuzes maken? 

 wijst je de weg!

Iedereen lijkt zijn eigen idee te hebben over 
‘duurzaamheid’, maar het komt erop neer dat 

je zo omgaat met de aarde dat die ook in de 
behoeftes van de toekomstige generaties kan 
blijven voorzien. Mens, milieu en economie 
moeten met elkaar in evenwicht zijn, zodat 
de aarde niet uitgeput raakt en ook op lange 
termijn leefbaar blijft. Heel wat merken 
gaan bewust duurzamer ondernemen, op 
verschillende manieren. Maar je kunt ook zelf je 
steentje bijdragen door slimmer te kiezen.

Duurzame ingrediënten zijn niet per definitie 
natuurlijk. Wanneer de teelt, oogst of 
verwerking een negatieve impact heeft op 
het milieu, dan is ‘groene chemie’ een betere 
oplossing. Dat staat voor chemische producten 
of processen die veiliger, efficiënter en 
milieuvriendelijker verlopen. Een voorbeeld: bij 
zeldzame of bedreigde plantensoorten is het 
beter om moleculen te reconstrueren in het 
labo dan ze oogsten in de natuur.

Bij natuurlijke ingrediënten biedt een bio- of 
ecolabel enige zekerheid voor de consument 
dat de manier waarop de grondstoffen worden 
geproduceerd milieuvriendelijk gebeurt. Maar 
het veelvoud aan labels (vergelijk ze op www.
labelinfo.be) maakt het er niet duidelijker op. 
Natuurlijk, biologisch, ecologisch, biodynamisch, 
fair trade, vegan of diervriendelijk: voor alles 
bestaat een label. Maar een label is ook niet 
zaligmakend. Een biolabel zegt bijvoorbeeld 
enkel iets over bepaalde ingrediënten en is geen 
garantie dat het product milieuvriendelijk(er) is. 
De duurzaamheid van een product wordt immers 
bepaald door het totaalplaatje. 

Milieuvriendelijk geteelde ingrediënten 
zijn een aspect van duurzaamheid, er een 
faire prijs voor betalen is dat evenzeer. Dat 
garandeert dat de lokale gemeenschap voordeel 
heeft bij de teelt, zoals werkzekerheid, goede 
werkomstandigheden en een loon waarmee 
ze een toekomst kunnen opbouwen. Grote 
groepen zoals L’Oréal en Estée Lauder kopen 
op grote schaal ingrediënten aan voor hun 
verschillende merken. Daarvoor werken 
ze samen met lokale NGO’s die de lokale 
bevolking helpen om duurzaam te telen, in 
goede werkomstandigheden en tegen een faire 
verloning. Je vindt dergelijke ingrediënten 
bijvoorbeeld in parfums van Armani (sandelhout 

Chloé Nomade Eau de parfum naturelle heeft een volledig natuurlijke formule 
met duurzaam gewonnen jasmijn. De flacon kreeg een verbeterd ecodesign 
met 15 % gerecycleerd glas en een deels gerecycleerde verpakking van karton 
uit duurzaam bosbeheer

beauty
!OP NAAR betere
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en vanille in My Way, vanille in Si Passione Eclat), 
Mugler (vanille in Alien Goddess), Lancôme (roos 
en vanille in Idole Aura), Chloé Nomade Eau 
Naturelle (jasmijn) en in producten van Clarins 
en de LVMH-groep (Dior, Givenchy Guerlain, 
Kenzo). Als lid van de Union For Ethical Biotrade 
engageren deze merken zich om hun ecologische 
en sociale impact onafgebroken te verbeteren.
  
  

Duurzaam produceren 
begint al bij het bedenken 
van een product, rekening houdend met de 
hele levenscyclus, van ingrediënt tot lege 
verpakking. De inspanningen die bedrijven 
leveren vind je terug op hun websites. Zo wordt 
er hard gewerkt aan duurzamere technologieën 
en productiemethoden zoals CO2-extractie 
van parfumingrediënten als alternatief voor 
de klassieke distillatie met solvents. Ook 
waterverbruik is een belangrijke factor - niet 
alleen tijdens de productie maar ook bij gebruik. 
Sommige texturen spoel je vlotter af dan andere 
waardoor je minder water nodig hebt. 

De CO2-uitstoot en de energiebron zijn ook 
factoren die doorwegen in het ecoprofiel van een 
product. Bij de Estée Lauder-groep (met onder 
meer Estée Lauder, Clinique, La Mer en Tom 
Ford) bouwden ze al verschillende fabrieken 
en gebouwen die met hernieuwbare energie 
werken, CO2-neutraal en zero waste zijn. Idem 
voor L’Oréal dat de ambitie heeft om tegen 2025 
volledig over te schakelen op hernieuwbare 
energie en CO2-neutraal te zijn. De huidige 
CO2-uitstoot compenseren ze door bijvoorbeeld 
herbebossingsprogramma’s te steunen. Op 
die manier heeft Clarins intussen al bijna een 
half miljoen bomen laten aanplanten. Nog 
beter dan compenseren is het recycleren van 
de CO2-uitstoot, iets waar L’Oréal en Coty mee 
experimenteren. L’Oréal maakt er een fles in 
polyethyleen van en Coty produceert er alcohol 
mee voor parfums van Hugo Boss, Chloé en 
Davidoff. 

Als je het over verpakking hebt, is minder en 
lichter altijd beter. De grote winst is echter 
te halen met de gebruikte materialen. Plastic 
is de favoriete verpakking van de cosmetica-
industrie - het is licht, goedkoop, lucht- en 
waterdicht – maar het is ook een van de 
grootste uitdagingen voor het milieu. Daarom 
engageren grote cosmeticagroepen als L’Oréal, 
Unilever en Shiseido zich om tegen 2025 alle 
plastic verpakkingen herbruikbaar, recycle- 
of composteerbaar te maken. Niet alleen de 
materialen, ook de samenstelling van de flessen 
wordt bekeken. Idealiter combineert deze niet te 
veel verschillende materialen: hoe meer moeite 
het vraagt om te recycleren, hoe kleiner de kans 
dat de consument dat zal doen. Een verpakking is 
immers pas duurzaam wanneer ze gerecycleerd 
wordt. 

Navulbare producten zijn een andere 
interessante piste. Steeds meer consumenten 
stappen af van wegwerpproducten voor eenmalig 
gebruik (zoals maskers, reinigingsdoekjes…) en 
kiezen voor producten die ze kunnen navullen. 
Muglers Angel heeft al sinds 1992 een navulbare 
flacon. Hun voorbeeld werd intussen gevolgd 
door andere parfums zoals Armani My Way, 

Armani heeft de ambitie om met 
My Way het eerste klimaatneutrale 

parfum te maken

De nieuwe Hand
& Nail Treatment
van Clarins heeft 

een 94% natuurlijke
 formule met 

5 bio-ingrediënten
en fair trade 

karitéboter en
een verpakking 

van gerecycled en 
recyclebaar plastic
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D U U R Z A M E  CO S M E T I C A

Jour d’Hermès, Mugler Alien Goddess en de 
vernieuwde Acqua Allegoria lijn van Guerlain. 
Ook verzorgingsproducten (Dior L’Or de Vie La 
Crème, Lancôme Absolue The Serum, YSL Pure 
Shots, Shiseido Essential Energy Hydrating 
cream en Chanel N°1 Crème) en make-up 
(lipsticks van Guerlain, Givenchy, Chanel, Sisley, 
Dior en Hermès of de compact foundations van 
Clarins, Dior en Shiseido) vind je steeds vaker in 
navulverpakking. 

Bovenop het zorgen dat hun producten geen 
negatieve impact hebben op milieu en mensen 
kunnen beautybedrijven nog een stap verder 
gaan door consumenten te sensibiliseren en 
organisaties te steunen die zich inzetten voor 
goede doelen. Keuze te over: heel wat NGO’s 
zetten zich in om het water plasticvrij te 
houden, bomen aan te planten, biodiversiteit 
te bevorderen enzovoort. De meeste merken 
steunen tegenwoordig een goed doel dat aansluit 
bij hun DNA. Voor La Mer en Biotherm, die hun 
hoofdingrediënten uit de zee halen, is het evident 
dat ze initiatieven steunen die de oceanen helpen 

Met de campagne ‘Abuse Is Not 
Love’ wil YSL Beauty minstens 

2 miljoen mensen opleiden over 
partnergeweld, onder andere 

door academisch onderzoek en 
samenwerkingen met NGO’s

Guerlain gaf zijn Acqua Allegoria-lijn 
een duurzame make-over met navulbare 
flacons met 15 % gerecycleerd glas 
en tot 95% natuurlijke formules 
met biologische alcohol

beschermen. La Mer doet dat met zijn 
eigen Blue Heart Oceans Fund, Biotherm 
via het Water Lovers-programma. 
Armani’s Acqua for Life-initiatief focust 
meer op schoon drinkwater. La Mer 
organiseert jaarlijks opruimacties op 
stranden om mensen te sensibiliseren 
over het probleem van zwerfvuil. Ook 
andere belangrijke maatschappelijke 
thema’s staan op de agenda van 

luxemerken. Estée Lauder zet zich al jaren in 
voor borstkanker door bekende gebouwen in het 
roze te verlichten en limited editions te verkopen 
die onderzoek financieren.  

Het voorbije jaar trok YSL de aandacht met een 
sensibiliseringscampagne rond partnergeweld 
en steunde Armani de LBGQT-gemeenschap 
door Valentina Sampaio als ambassadrice in te 
huren. Het Braziliaanse transgendermodel komt 
als activiste op voor de rechten van transgenders. 
Wie durft nu nog te beweren dat de beautywereld 
oppervlakkig is?
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Het voorbije jaar trok 
YSL de aandacht met een 
sensibiliseringscampagne 

rond partnergewelden 
steunde Armani de LBGQT-

gemeenschap door Valentina 
Sampaio als ambassadrice 

in te huren. Het Braziliaanse 
transgendermodel komt als 
activiste op voor de rechten 

van transgenders.
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Benieuwd naar de laatste revolutionaire ontdekkingen op huidverzorgingsvlak? 
En de beste adviezen van ’s werelds grootste specialisten? We bundelen ze 
hier in een overzicht. Lees en wees mee! 

TEKST  Laura DE CONINCK 

VERZORGINGSTIPS VAN
 VIP’s

1. Een duurzame detox!
Ondanks een druk leven in de stad toch een mooie huid? Wel, je kan je huid 
een handje helpen om te regenereren en zich te ontdoen van opstapelende 
toxines. Om je huid zo lang mogelijk mooi te houden heeft ze immers hulp 
van buitenaf nodig.

ZONNEBESCHERMING
Vanaf je twintigste bereid je je huid best al voor op de toekomst 
door haar te beschermen, luidt het advies van dermatologen. Zij 
stellen namelijk dagelijks vast dat wie dit advies in de wind sloeg 
een veel oudere huid heeft op zestigjarige leeftijd dan wie de zon 
meed. Je beschermen houdt in eerste plaats in dat je in de lente en 
zomer een zonnebrandcrème gebruikt tegen uv B- en uv A-straling, 
maar ook dat je je de rest van het jaar beschermt tegen de steeds 
aanwezige uv A-straling. “Toch is het belastend voor je huid om het 
hele jaar door uv B-filters te smeren die je eigenlijk niet nodig hebt, 
er moet dus dringend een erkend label op de markt komen dat ook de 
beschermingsfactor tegen uv A aanduidt op je crème”, vertelt  
dr. Breton. Voorlopig zoek je voor de winter dus best een product 
waarop je het uv A-logo vindt (uv A in een cirkel), zo weet je dat het in 
ieder geval voldoet aan de uv A-minimumvoorwaarden.

ANTIOXIDANTEN 
Beschermen gaat echter verder dan dat. Om je huid intact te houden is het 
belangrijk haar weerbaarheid te versterken. Hoe? Met een verzorging die een 
antioxiderende- en ontstekingswerende werking heeft. Deze twee hangen 
samen. “De agressies die op je huid inspelen, creëren oxidatiereacties die 
op hun beurt een ontstekingsverschijnsel veroorzaken”, vertelt dr. Lionel 
Breton. “Oorspronkelijk is je huid in staat de beschadigde moleculen te 
verteren om ze te herstellen maar omdat ze al haar energie nodig heeft 
om te vechten tegen de continue agressies waaraan ze wordt blootgesteld, 
komt ze nooit toe aan die regeneratie”, legt dr. Breton uit. Dat laat op termijn 
sporen na: je huidkwaliteit vermindert, huidveroudering versnelt en 
roodheid, droge plekken, verlies aan stevigheid en rimpelvorming treden op. 
Deze stille ontstekingen aanpakken is dus essentieel. Daarvoor grijp je naar 
formules met antioxidanten. Ook ingrediënten die een intens genezende 
werking hebben bieden soelaas, zoals bijvoorbeeld plankton bij Biotherm. 
In verzorgingsproducten worden om die reden vaak ingrediënten gebruikt 
die vitamine C, vitamine A (ofwel retinol) of vitamine E bevatten, omwille 
van hun antioxiderende eigenschappen.

Door haar 
voortdurende strijd 
tegen ontstekingen 

en agressors 
komt je huid niet 
aan regenereren 
toe. Met de juiste 

stimulerende 
producten kan 

ze zich wel beter 
wapenen en meer 

tot in de diepte 
herstellen” 

— dr. Lionel Breton
wetenschapper bij Biotherm
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JE HUIDBARRIÈRE 
BESCHERMEN
Om je huid de kans te geven zich 
te vernieuwen, moet je haar in 
de eerste plaats beschermen. Je 
huidbarrière speelt daarin een 
grote rol en vraagt de nodige 
extra zorg. Ze voorkomt immers 
uitdroging en het binnendringen 
van vrije radicalen, luchtvervuiling, 
en dergelijke. Je huid extra 
wapenen, doe je onder andere met 
lipiden van het ceramidetype. Dat 
zegt je waarschijnlijk niet veel, 
maar dat zijn vetten die aanwezig 
zijn in crème-texturen die je huid 
soepel houden en fungeren als 
een extra beschermlaag. Ook 
hydratatie – vocht - is essentieel 
voor je huid. Je hebt het nodig 
bij de aanmaak van nieuwe 
huidcellen (celvernieuwing) en 
om de huidbarrière te versterken. 
Een goed gehydrateerde huid zal 
immers minder snel verouderen. 
Maar er is meer… We overlopen 
even de nieuwste ontdekkingen. 

MET PROBIOTICA
De huidverzorging van de toekomst? Probiotica! Een nieuwe benadering 
om je huidbarrière te beschermen, is door het gebruik van probiotica in 
verzorgingsproducten die het evenwicht van je huidflora bewaken. “Microbiota 
zullen een erg grote rol spelen in huidverzorging de komende jaren”, kondigt  
dr. Lionel Breton van Biotherm aan. 

Véronique Delvigne, die aan het roer 
staat van het wetenschappelijke team van 
Lancôme, is het daar ronduit mee eens: 

“De grootste 
ontdekkingen 
op het vlak van 

huidverzorging moeten nog komen, 
en we staan voor een revolutionaire 
doorbraak. Vandaag wordt er 
hoog ingezet op microbiota of de 
microflora van de huid”, vertelt 
ze. Niet enkel je darmen maar 
bijvoorbeeld ook je hersenen, je hart 
en je huid hebben elk hun eigen 
microbiota die een essentiële rol 
spelen in het optimaal functioneren 
van het orgaan. “We weten nog niet 
goed of het de microbiota zijn die de 
kwaliteit van de menselijke cellen 
bepalen of omgekeerd… De kip of 
het ei? Alles hangt echter af van 
het orgaan zelf en van de situatie. 
De ene keer zijn het de microbiota 
die het voortouw nemen, de andere 
keer de menselijke cellen. We krijgen 
aanzetten van antwoorden maar 
de grote doorbraak is nog niet voor 
vandaag. Al staat ze voor de deur”, 
garandeert Véronique Delvigne.

De laatste innovatie van Lancôme bevat 
geen probiotica maar formuleert wel 
een andere grote doorbraak: drie eerder 
niet te combineren actieve ingrediënten 
werden nu toch in een formule 
verwerkt. Het geheim? Gescheiden 
compartimenten in de flacon die 
pas bij het aanbrengen het product 
mixen. Zo wordt het mogelijk om het 
superdoeltreffende hyaluronzuur 
te combineren met vitamine C + 
niacinaminde en ferulic acid. Een straf 
staaltje van technologie waarvoor je 
huidbarrière je dankbaar zal zijn. 

2. Het helen van je huid
Je huid zo goed mogelijk beschermen en herstellen? Dat doe je als de beste met deze 
laatste ontdekkingen en ingrediënten. Nieuwe verzorgingscrèmes hebben immers allen 
een gemeenschappelijk doel: je huid in topvorm houden.

Dior-wetenschapper Edouard Mauvais-Jarvis  
sluit zich daarbij aan: 

“De oplossing voor een meer grondige benadering van 
huidhydratatie vonden we in het medische milieu. Uit heel 

wat onderzoek en studies bleek dat de invloed van de flora van onze huid 
van groot belang is voor haar gezondheid. De huid telt immers 10 keer 
meer bacteriën dan cellen. We zagen dat cellen elementen produceren die 
naar de oppervlakte komen om onze huidflora te voeden zodat deze op hun 
beurt materie kunnen aanmaken waardoor de huid goede vetten en suikers 
produceert die cruciaal zijn voor haar hydratatie en bescherming. We 
behandelen deze huidflora nu als een soort vierde huidlaag en spelen ook in 
op haar behoeften waardoor we meer resultaat bereiken.” Hydra Life Crème Sorbet Fraîcheur

van Dior (met probiotica!) 

Lancôme Rénergie 
H.C.F. Triple Serum
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MET PLANKTON
Van Life Plankton werd eveneens 
wetenschappelijk bewezen dat het een 
ingrediënt is met een grote helende kracht 
voor je huid. “Na acht jaar onderzoek zijn 
wetenschappers in staat om, dankzij een 
speciaal fermentatieproces (fermogenesis), 
het plankton 400.000 keer geconcentreerder 
te maken dan in de natuur”, vertelt dr. Lionel 
Breton. Dit levende organisme verhoogt je 
weerstand en helpt de huid om zich beter te 
wapenen tegen beschadiging door agressies 
van buitenaf. Bovendien herstelt je huid beter 
door de sterke ontstekingswerende eigenschap 
van plankton waardoor opgelopen oxidatieve 
stress teniet wordt gedaan. Omdat het de 
mitochondria in je huidcellen stimuleert, 
voorziet het de huid bovendien van meer 
energie waardoor ze zich kan vernieuwen 
van binnenuit. Binnen de acht dagen treedt 
het effect in werking en vernieuwt je huid. 
Volhouden is echter de boodschap: hoe langer 
je smeert, hoe beter je huidconditie wordt. 

Biotherm heeft de Cera Repair Barrier Cream 
die alles samenvat: ceramiden, plankton én 
probiotica! Ze versterkt dus het huideigen 
verdedigingsvermogen met bio-ceramiden 
en Life PlanktonTM, met  probiotische 
fracties. Dit krachtige duo weet het verlies 
van ceramiden aan te pakken en voorkomt  
voortijdige veroudering. Ze verlicht 
bovendien irritaties of een ‘trekkerig’  
gevoel, kenmerkend voor een verzwakte, 
gestresste huid.

MET HIBISCUS, MORINGA  
EN ZEE-ALGEN
Estée Lauder zet in op ‘Hibiscus Morning 
Bloom-extract’, een zeer bioactief 
plantenextract met grote collageenkracht. 
Het hibiscusextract versterkt ook de werking 
van de moringa die het product bevat, een 
zeer krachtige antioxidant die beschermt 
tegen vrije radicalen. Een extract van zee-
algen, peptiden en eiwitten garandeert nog 
meer bescherming voor je huidbarrière. 
De comfortabele textuur versterkt je 
huidbarrière en hydrateert langdurig (72 u). 

RED TECHNOLOGY EN LIFEBLOOD 
De meest vooruitstrevende aanpak is je huid niet 
alles op een presenteerblaadje aan te bieden maar 
haar met ‘slimme ingrediënten’ aan te moedigen 
om zelf de nodige stoffen aan te maken. Zo zet 
Shiseido een ginsengwortelextract in om een 
bepaalde proteïne te activeren, noodzakelijk om 
de celwand te verstevigen die de bloedvaatjes 
beschermt. Daardoor kan de huid beter vocht 
en voedingsstoffen vasthouden en versterkt de 
huidbarrière. Daarnaast maakt het beautymerk 
gebruik van ‘RED technology’, met drie soorten 
hyaluronzuur, om zoveel mogelijk vocht te 
vangen. Er werden allerlei ingrediënten aan 
toegevoegd om dat effect te versterken, zoals 
unshiu (Japanse mandarijn) en rozemarijnextract. 
Voor een mooiere huid met een jeugdigere 
uitstraling, die beter bestand is tegen schadelijke 
omgevingsinvloeden. 

SIGESBECKIA ORIENTALIS 
EXTRACT
Ook de nieuwe Smart Clinical Repair-oogcrème 
van Clinique werkt met slimme ingrediënten 
en zet onder meer allerlei peptides, Sigesbeckia 
Orientalis Extract en weiproteïne in die de 
huid stimuleren om haar eigen collageen 
aan te maken. Zeker voor de oogcontour, de 
gevoeligste zone van het gelaat, is die hydratatie 
en bescherming belangrijk. Ze ondersteunen de 
natuurlijke structuur van je huid en versterken 
de vochtbarrière. Daarnaast werd er nog een hele 
waslijst voedende en hydraterende ingrediënten 
aan toegevoegd, eveneens om de huidbarrière te 
ondersteunen. Voor een sterkere, veerkrachtigere 
huid met minder lijntjes en rimpels 
(oftalmologisch getest en veilig voor gevoelige 
ogen en dragers van contactlenzen). 

SCLAREOLIDE
Onderzoek bij Clarins wijst op de negatieve 
invloed van milieuverontreiniging op onze huid en 
hoe die verantwoordelijk is voor overgevoeligheid. 
Hun antwoord is een 96% natuurlijke formule 
die, naast tal van andere actieve, natuurlijke 
ingrediënten en planten, sclareolide bevat. 
Sclareowat? Sclareolide is het bovengrondse deel 
van muskaatsalie dat een geëxtraheerde molecule 
bevat met het buitengewone talent om onze huid 
te kalmeren en te beschermen. Daarnaast bevat 
de Calm-Essentiel-lijn camelia- en abrikozenolie 
(voor de voedende eigenschappen), vetzuren en 
karitéboter, terwijl malrove je beschermt tegen 
milieuvervuiling. De plant werd opgemerkt 
door haar vermogen om verontreinigde grond te 
zuiveren maar is blijkbaar ook in staat om slechte 
stoffen op de huid af te weren. 

Clinique Smart Clinical RepairTM 
Wrinkle Correcting Eye Cream

Essential Energy Hydrating Cream 
van Shiseido.

New Revitalizing 
Supreme + Youth 
Power Crème van 

Estée Lauder

Calm-Essential 
Repairing 

Soothing Balm 
van Clarins.

Biotherm Cera 
Repair Barrier 

Cream

“Het straffe aan dit ingrediënt is dat het je huidconditie 
in het algemeen verbetert, bij welk probleem dan ook. 
Of het nu gaat over het verminderen van sebum, een 

vette huid, acne, een hydratatietekort, open poriën, rimpels, een verlies 
aan elasticiteit of over een probleem met je huidtonus (kleur): bij elk 
probleem treedt er verbetering op”, licht dr. Lionel Breton toe.
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TEKST  Sofie ALBRECHT

Parfum als 

MOODBOOSTER
Een goed parfum ruikt niet alleen lekker, het geeft je ook een beter gevoel. 

Het is een onzichtbaar accessoire, een geurige bubbel en moodbooster.

PARFUMS MET EEN FEELGOODEFFECT
Net zoals muziek, een goed boek of kunst je kan raken en opbeuren, 

kunnen ook parfums je in de juiste stemming brengen. 
DE KRACHT  
VAN GEUREN
Geuren worden al eeuwenlang 
gebruikt om onze stemming 
en emoties te beïnvloeden. Al 
zijn we ons zelden zo bewust 
geweest van hun kracht als de 
afgelopen twee jaar. Terwijl 
we binnenbleven, zochten 
we troost en plezier in kleine 
dingen. Daarbij speelden geuren 
een grote rol. Ze stelden gerust, 
hielpen ons te ontspannen en 
ontsnappen naar andere tijden 
en plekken. Onze reukzin is 
immers de meest evocatieve 
van alle zintuigen. Geuren 
kunnen je in een fractie van 
een seconde terug in de tijd 
katapulteren, naar dat ene 
moment, die ene herinnering. 
Wanneer je het parfum ruikt 
dat je overleden grootmoeder 
droeg, zal je dat als emotioneler 
ervaren dan wanneer je een 
foto van haar bekijkt. Maar 
geuren kunnen ook helpen 
om je stemming te verbeteren 
of veranderen. Dat wordt 
bestudeerd in de aromacologie, 
de wetenschap van de 
psychologische effecten van 
geuren. Niet te verwarren met 
aromatherapie, die (uitsluitend 
natuurlijke) geuren inzet om te 
genezen.

MISSIE 

geruststellen
Cleane geuren, van hygiëne en properheid, 

geven zekerheid en stellen gerust in tijden van 
een wereldwijde pandemie. Je vindt ze in frisse 

bloemengeuren met veel witte muskus, een 
ingrediënt met een licht katoenaroma dat 
we associëren met propere was. Ook rozen 

staan bekend om hun verzachtend 
effect.

ISSEY MIYAKE 
A DROP D’ISSEY

CALVIN KLEIN 
CKONE

CHLOÉ 
LOVE STORY

CHANEL N°1 
EAU DE ROUGE
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Bezoek 
onze winkel om 

alle geurnieuwigheden
te ontdekken.
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DE MEESTE EMOTIES 
WORDEN GETRIGGERD 
DOOR GEUREN
Geurherinneringen worden 
als levendiger en emotioneler 
ervaren dan andere zintuigelijke 
prikkels. Ze hebben immers 
een rechtstreekse verbinding 
met het limbisch systeem, ook 
wel het emotionele geheugen 
van de hersenen genoemd. 
Alles wat we zien, horen of 
voelen, passeert eerst langs 
de thalamus waar die info 
wordt geanalyseerd en dan 
pas doorgestuurd naar de 
juiste zone die instructies geeft 
voor een gepaste reactie. 
Onderzoek in opdracht van 
geurmarketingbedrijven toonde 
aan dat 75% van alle emoties 
wordt uitgelokt door geuren, 
en dat onze stemming met 40% 
verbetert wanneer we worden 
blootgesteld aan aangename 
geuren.

MISSIE 

ontspannen
Geuren die ons helpen ontspannen zijn 

onder andere lavendel en kamille. Ze geven 
parfums een chillfactor. Kamille heeft een 
kalmerend aroma dat gebruikt wordt om 

angst te verminderen, slaap te verbeteren 
en te kalmeren. De essentiële olie van 

lavendel heeft een gelijkaardig 
effect. 

MISSIE 

sereniteit
Geuren die je in evenwicht brengen, 

vind je vooral in de houtfamilie. In het 
bijzonder sandelhout, dat met zijn zachte, 

crèmige houtaroma de geest weer tot rust en 
in evenwicht brengt. De geur wordt in Azië 

al eeuwenlang gebruikt bij religieuze 
rituelen en meditatie. Ook in parfums 

voegt het sereniteit en diepgang 
toe.

GUCCI  
MEMOIRE 
D’ODEUR

YSL LIBRE

CLINIQUE 
AROMATICS 

ELIXIR

GUERLAIN  
MON GUERLAIN

TWILLY  
D’HERMÈS

GUERLAIN  
SAMSARA

JULIETTE HAS A GUN 
SUNNY SIDE UP
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NEUROWETENSCHAPPEN  
IN DE PARFUMERIE
Parfumproducenten gebruiken 
neurowetenschappelijke 
inzichten om geuren te 
ontwikkelen die onze stemming 
kunnen beïnvloeden om 
gevoelens van ontspanning, 
troost, kalmte, rust of 
zelfzekerheid op te roepen. 
Een recent resultaat van die 
aanpak is het mannenparfum 
Phantom van Paco Rabanne dat 
ontwikkeld werd om een sterk 
emotioneel effect te krijgen. 
Neurowetenschappen werden 
ingezet om de emotionele 
effecten van verschillende 
ingrediënten te testen. Op basis 
van die info, en met behulp 
van kunstmatige intelligentie, 
ontwikkelden parfumeurs een 
geur die specifieke ingrediënten 
combineert voor het gewenste 
effect. 
Het parfum werd vervolgens 
getest op jonge mannen tussen 
18-35 jaar. Zij verklaarden dat 
Phantom hen sexy doet voelen, 
met meer zelfvertrouwen 
en energie. Een geur met 
een feelgoodeffect dat 
wetenschappelijk is aangetoond! 

MISSIE 

goed gevoel
Geuren die troosten en je goed doen voelen, 

bevatten vrijwel altijd vanille. De meeste 
mensen zullen de ronde, warme, zoete geur 

als positief ervaren. Het is immers een van de 
eerste geuren die we in ons leven ervaren, bij 
het drinken van moedermelk. Vanille houdt 

de belofte in van eten en de geborgenheid 
van een moederborst. 

MISSIE 

vrolijkheid  
& energie

De stress van thuiswerken met het hele gezin en soms 
zelfs de angst om ziek te worden begint na twee jaar 

stevig door te wegen. Dan kunnen vrolijke, sprankelende 
geuren die je energie geven en gelukkig maken voor het 
nodige tegenwicht zorgen. Fruitgeuren, in het bijzonder 
citrusaroma’s, staan daarvoor gekend. Studies hebben 

aangetoond dat deze stress kunnen verminderen en een 
positieve indruk geven. In aromatherapie wordt met 

name bergamot - de meest populaire citrusvrucht 
in parfum omwille van zijn verfijnde aroma - 

gebruikt om depressie en angstgevoelens 
te verlichten. 

NARCISO RODRIGUEZ 
MUSC NOIR ROSE

FLOWER  
BY KENZO

GUERLAIN 
ACQUA 

ALLEGORIA 
BERGAMOTE 

CALABRIA

GOLDFIELD & BANKS 
SUNSET HOUR

ZADIG & VOLTAIRE 
JUST ROCK! FOR HER
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Wat een feest, al die sprankelende bloemengeuren die de lente 
inluiden! Soms zijn ze ook een beetje stout, of een tikje verslavend.  
Ze vieren allemaal het voorjaar, het liefst samen met jou.
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TEKST  Karen VAN EDE

WAT RUIK JIJ LEKKER NAAR

de lente!

OM OP TE ETEN
Opium van YSL, de 

beroemdste gourmandgeur 
ter wereld, krijgt er dit 

voorjaar een fruitig zusje bij. 
Vijgenblad, peer en groene 

mandarijn in een gewaagde 
combinatie met koffie, vanille, 

patchoeli en een hart van 
jasmijn en oranjebloesem. 

Het onverwachte maakt Black 
Opium Illicit Green van Yves 

Saint Laurent natuurlijk zo 
spannend, precies zoals dat 

in de mode gebeurt. Draag 
deze geur bij je nieuwe 

lenteoutfits en je bent een 
echte smaakmaker.

SPRANKELEN DOE JE ZO
New York Sparkle van Kate Spade is als een opdracht 
die je gemakkelijk kunt vervullen, de energie spat 
namelijk van deze oriëntaalse bloemengeur af. 
Lentefris door de zwarte bes en pittig dankzij de 
peper. In het hart sprankelen pioenrozen (buiten 
ook al in bloei) bovenop de basis van zoete crème 
brûlée en mooie cedernoten die versmelten 
met je huid. Hou je van de vrolijke kleuren van 
Kate Spade, dan geniet je ook van de prachtig 
blauwe flacon in je badkamer.
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Vibrerend 
en modern 
Voor Guerlain is de wereld als een 
tuin, en de nieuwe Aqua Allegoria 
Neroli Vetiver is een tuin die in 
volle bloei staat. De vibrerende, 
stralende bloemengeur met 
houtaccenten vertegenwoordigt ook de 
duurzaamheidswaarden van het huis 
Guerlain. Ze gebruiken nu ingrediënten 
en alcohol uit de biologische landbouw 
waardoor de geuren voor 95% van 
natuurlijke oorsprong zijn. De volledige 
Aqua Allegoria-collectie kreeg 
bovendien een nieuwe flacon die voor 
15% uit gerecycleerd glas bestaat. Je 
houdt die prachtflacon natuurlijk bij 
als hij leeg is (snif ), hij kan namelijk 
nagevuld worden. Goed voor de planeet 
en jouw ecologische voetafdruk!
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SPRING IS IN THE AIR
Doe jezelf een groot plezier en doe hem de nieuwe 
Dior Homme Sport Eau de Toilette cadeau, de 
geur die iedere man woest aantrekkelijk maakt. 
Dior Homme Sport heeft zijn naam niet gestolen: 
hij is levendig, met houtnoten en een kruidig 
accent - een sportieve geur die helemaal past 
bij het weer naar buiten gaan. Deze nieuwe eau 
de toilette heeft bovendien warme ambernoten 
waarvan ook jij iedere dag zult genieten. 

Deze fris-sensuele eau de toilette mag je 
best wel eens van hem lenen.

DE ZALIGE COMBI  
VAN MUSKUS EN ROZEN
De For Her-geuren van Narciso Rodriguez hebben 
die je ne sais quoi: een mix van verleidelijkheid en 
sensualiteit zonder zoet of overdreven te zijn, met 
altijd die mooie basis van muskus. Enter For her 
Musc Noir Rose, de nieuwste in de collectie, voor 
de liefhebbers van een heerlijke lentegeur met nét 
iets meer bloemen dan de bestaande Musc Noir. 
Sensueel en verslavend maar fris dankzij de rozen 
in het hart. De topnoten zijn pruim, roze peper 
en bergamot… Je begrijpt waarom deze geur je zo 
vrolijk maakt.

PARFUM VOL PASSIE
Gepassioneerd, net als jij, en zo bloemig en fruitig 
als de losgebarsten lente. Si Passioni Eclat de 
Parfum van Giorgio Armani begint met fruitnoten, 
om dan bloemen vrij te geven, kruiden, en een 
aromatische basis van vanille en houtnoten die 
lang achterblijft op je huid. Wanneer je naar de 
robijnrode flacon reikt, weet je al: dit wordt een 
mooie dag, eentje vol passie.

OPTIMISTISCHE LENTEROOS
Een frissere lente-uitgave van Rose Goldea 
Blossom Delight van Bvlgari is de nieuwe eau de 
toilette, lekker licht en vol bloemen. De roos staat 
nog steeds centraal, maar in de eau de toilette 
krijgt die gezelschap van vrolijke lentebloemen 
zoals lelietje-van-dalen en pioenroos. Noem 
deze eau de toilette gerust optimistisch, als de 
aanzet naar een nieuwe begin. Maar vergeet niet 
de subtiele sensualiteit van witte muskus en 
cederhout die als een waasje over je huid ligt. Kijk 
trouwens eens goed naar de mooie flacon. Zie je 
dat die sprekend op een rozenknop lijkt?
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Zo ontstaat een nieuwe geur
Parfum is een mix van geurstoffen opgelost in alcohol. 
De gebruikte ingrediënten zijn heel divers, behalve bloemen, 
planten, vruchten, hout, mossen en schors ook wortels, takken, 
bladeren, kruiden, specerijen, balsem en harsen. Extracten 
of oliën van jasmijn, roos vetiver, kruiden, citrusvruchten en 
houtsoorten worden al eeuwen gebruikt voor het maken van 
parfum. De eersten die parfum droegen waren waarschijnlijk 
Egyptische priesters, daarna volgden koningen, want parfum 
was in eerste instantie bedoeld voor mannen. Maar dat is 
gelukkig niet meer het geval, vandaag gaat immers niemand 
nog de deur uit zonder zijn signature parfum! Tegenwoordig 
zijn parfums vaak een mix van natuurlijke en synthetische 
geurstoffen, dat kan ook niet anders, de planeet zou niet groot 
genoeg zijn voor het verbouwen van alle ingrediënten. Het 
lab van de moderne parfumeur ziet er dan ook uit als een 

medisch lab, maar dan gevuld met honderden kleine flesjes. 
Een parfumeur heeft zo’n 3000 ingrediënten ter beschikking, 
waarvan er voor 1 geur gemiddeld 50 tot 250 gebruikt worden. 
Ongetwijfeld bestaan de eerste ideeën in het hoofd van de 
parfumeur, maar het is niet zo dat hij of zijn de hele dag 
dromerig door geurende bloemenvelden loopt. 
Er wordt gewerkt vanachter de computer, waarin de geurnoten, 
samengesteld uit meerdere ingrediënten, gemaakt worden. 
En dan begint het snuffelen. Gemiddeld duurt het twee tot drie 
jaar voor een geur via een lang proces in het flesje zit. 
Er worden soms honderden varianten gemaakt waarvan er 
maar eentje wordt uitgevoerd. Het uiteindelijke recept van de 
geur gaat in een kluis. Daar liggen de recepten van alle geuren 
van het huis achter slot en grendel.

   35
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TEKST  Laura DE CONINCK

Hou jij van de scherpe geur van 
gember of eerder van zoete 
frambozen? Kan je niet genoeg 
krijgen van oranjebloesem of 
zweer je bij rozen? Als je dat al 
weet, vind je hier misschien wel het 
parfum waarvan je houdt, met jouw 
geliefde ingrediënten.

Les goûts et les couleurs… Smaken 
verschillen. En net zoals je smaak heeft 
ook je neus een voorkeur voor bepaalde 
ingrediënten. Meesterparfumeurs zijn dan 
ook een beetje de topchefs voor je reukzin, 
en de kwaliteit van je parfum is net zoals je 
recepten afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingrediënten. 

Parfums worden meestal ingedeeld in 
geurcategorieën, daar kan je inderdaad het 
karakter van een geur uit aflezen. Maar binnen 
deze categorieën bepalen vooral enkele 
uitgesproken ingrediënten hoe het parfum 
effectief ruikt. Parfumeurs spreken dan van 
een overdosis van een welbepaald ingrediënt. 
En dat ene ingrediënt spreekt vaak meer tot 
de verbeelding dan het vermelden van de 
waslijst van grondstoffen. 

Omdat een parfum kiezen soms een 
moeilijke opgave is, laat staan er eentje voor 
een ander kopen, bespreken we hier even 
enkele nieuwe parfums aan de hand van hun 
hoofdingrediënten. Wanneer je iemand zijn 
voorkeuren kent, wordt een keuze maken 
immers al een stuk eenvoudiger! 

VIND JE 
LIEVELINGSPARFUM 
AAN DE HAND 
VAN JE FAVORIETE  
INGREDIENTEN

GUCCI BLOOM EAU DE TOILETTE heeft er een 
nieuw zusje bij. Dat bevat hetzelfde trio van witte bloemen 
- jasmijnknoppen, tuberoos en Chinese kamperfoelie - 
maar er werd een neroli-akkoord aan toegevoegd. Deze 
olie is afkomstig van de destillatie van oranjebloesem 
maar ruikt een stuk groener dan de oranjebloesems zelf. 
Dat geeft het parfum een groene, honingzoete toets. Een 
meer delicate versie van de vorige Bloom, dus. 

THIS IS HER! VIBES 
OF FREEDOM bevat 
vooral pioen maar werd 
zwoeler gemaakt met 
oriëntaalse accenten van 
jasmijn en rozen. Denk: 
een bloemige bries, nu 
eens warm, dan weer 
koel. Het kenmerkende 
kastanje-room akkoord 
met sandelhout van de 
voorgaande This Is Her-
geuren is opnieuw van 
de partij. Er werd een 
helder peerakkoord aan 
toegevoegd waardoor het 
parfum evenzeer warmte 
uitstraalt. 

1

2

sandelhout
peer

jasmijn
neroli
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De nieuwe MISS DIOR is gebaseerd op de in Grasse 
gekweekte centifolia, een roos met honingnoten. Diors 
huisparfumeur François Demachy (ondertussen met 
pensioen) voegde aan deze versie nog een andere roos 
toe die iets kruidiger en fruitiger is. Hij accentueerde 
de fruitige aspecten van de roos met abrikoos en 
perzik en maakte ze extra romig met fluweelzachte, 
poederachtige noten van iris. Ook frisse lelietjes-van-
dalen, de geluksbrenger van Christian Dior zelf, mochten 
niet ontbreken. De roos werd aangekleed en omringd 
met andere ingrediënten maar blijft domineren en komt 
op een zachte houtbasis. De suiker- en vanilletoetsen 
blijven wel duidelijk aanwezig, het benzoëhars zorgt 
voor extra romige vanilletoetsen tot in de basis. 

TWILLY EAU GINGER is de derde Twilly d’Hermès. Hierin combineert 
huisparfumeur Christine Nagel intense, weelderige pioenroos met 
sprankelende, gekonfijte gember in een basis van fris cederhout. Een 
opwekkende geur die een feestelijke, zonnige energie verspreidt. Gemberfans 
kunnen hun hart ophalen bij deze pittige bloemengeur.

De nieuwe FLOWERBOMB 
RUBY ORCHID van Victor & Rolf 
combineert vanille en orchidee. 
Deze orchidee staat bekend om 
haar bedwelmende amberachtige 
en romige geur. Het akkoord 
van rode vanilleboon geeft het 
parfum extra intensiviteit - hét 
verleidingswapen van de geur. 
Verder zijn er perziktoetsen en 
rode vruchten te ruiken in deze 
bloemenbom.

BOSS THE SCENT 
LE PARFUM voor vrouwen is een 
bloemige chypregeur, dat wil zeggen 
dat het als basis een akkoord bevat 
van houtachtige ingrediënten, zoals 
eikenmos, labdanum, patchoeli, en 
citrusvruchten, meestal bergamot. 
Daar voegde Boss in dit geval 
oranjebloesem aan toe die extra 
pittig werd gemaakt met roze peper 
die zowel je neusgaten als je zinnen 
prikkelt. Nog meer  hout kreeg 
het parfum door toevoeging van 
akigalahout, omkleed met aardetonen 
van vetiver. Kortom: veel hout dus dat 
opleeft met fleurige oranjebloesem. 

3
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oranjebloesem
akigalahout

roos
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gember
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Het kenmerkende bloemige koffie-
akkoord van BLACK OPIUM 
werd in deze Black Opium Eau de 
parfum Illicit Green verrijkt met een 
verfrissende, en meer uitgesproken 
mix van groene mandarijn en vijgen. 
Zowel de frisse vijgenbladeren als 
de romige noten van het vruchtvlees 
kan je hier ruiken, versterkt door 
Vanille uit Madagaskar. En geen 
parfum zonder bloemen… Ook 
jasmijn en oranjebloesem zijn hier 
van de partij. 

8vijg
koffie
jasmijn

BOSS ALIVE INTENSE EAU 
DE PARFUM is goed nieuws voor 
frambozenliefhebbers. Dit parfum 
opent namelijk met krachtige noten 
van framboos. Deze zijn omringd met 
donkergroene aardetonen, net zoals 
in de natuur: de geur van vetiver, 
waaraan het sensuele benzoëhars extra 
verleidelijke en diepe vanilletoetsen 
toevoegt.

7 framboos
vetiver
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TEKST  Laura DE CONINCKLife + 
STYLE =
Geen tijd om te winkelen en naar mooie dingen te zoeken? 
Geen nood, wij verzamelden hier enkele nieuwe fraaie lifestyle-
producten die ons alvast in het oog sprongen. Want af en toe 
een leuk accessoire, tool of gadget maakt het leven net 
dat tikje aangenamer, toch? 

WAAR VOOR 
JE HAAR
Jochen Vanhoudt 
kapt zowat elke 
bekende Vlaming, 
schreef twee boeken 
over haar, werkt 
regelmatig mee aan 
fotoshoots, voor-en-
na-reportages in tijdschriften en op tv… 
Kortom: als er iemand iets weet over 
hoe je je haar moet verzorgen, de laatste 
trends of de beste haarproducten, dan 
is hij het wel. Zijn favoriete haartool 
van het moment? De Unplugged 
draadloze stijltang van GHD: “Dankzij het 
handtasformaat neem je hem makkelijk 
overal mee naartoe, zodat je na het sporten, 
strand of fietsen een touch-up kan doen van 
je kapsel. Als je op locatie je make-up gaat 
bijwerken, kan je voortaan ineens ook je 
haar stylen. Je kan het toestel 20 minuten 
gebruiken zonder snoer”, aldus Jochen. 

ALLES-IN-ÉÉN 

CONCEALER
Al meer dan twintig jaar zorgt de 
Teint Idole Ultra Wear Foundation 
van Lancôme voor een perfecte 
teint die grootste uitdagingen 
doorstaat: weer en wind, stress, 
sporten, talg… zijn geen probleem 
voor deze foundation. Goed nieuws 
voor de fans is de nieuwe Teint Idole 
Ultra Wear All Over Concealer. Dit 
product is uiteraard veel meer dan 
een gewone concealer, wat had je 
gedacht… Het bevat een primer, dekt 
feilloos, hydrateert, camoufleert, 
definieert, verheldert en is 
‘kreukvrij’, met een gewichtsloze, 
niet-afsluitende textuur die tegelijk 
volledige dekking biedt. Daarnaast 
bevat het actieve ingrediënten die 
in huidverzorging worden gebruikt: 
moringazaadextract (voor meer 
comfort), waterlelie-extract (dat het 
vochtgehalte op peil houdt) en een 
kalmerend rozenextract.

OPGEWAARDEERDE PILOTENBRIL Tom Ford gelooft in de kracht van 
brillen. Volgens hem zijn ze het eerste accessoire dat opvalt in een look. In zijn lente/
zomercollectie vind je opnieuw, subtiel aangepast, de iconische 
‘kruisbrugontwerpen’ en ‘oneindigheidssymbolen’ terug. 
De opgewaardeerde pilotenbril, zeg maar. Zowel vintage als hedendaags.

Tom Ford Eyewear, model FT0964 45E 01, €325, tomford.com.

KOFFIEROBOT
De dag begint met koffie, en goede koffie maakt 
je dag… Een goed koffiezetapparaat is dus 
essentieel. Deze Vertuo Plus Round Top van 
Nespresso werkt met CentrifusionTM-technologie 
die ervoor zorgt dat elke koffiecapsule – groot 
of klein – gezet wordt zoals het hoort. De 
intelligente koffiemachine scant de unieke 
barcode op elke capsule en detecteert zo de 
specifieke bonenmix. Volume, waterstroom en 
-temperatuur en infusieduur worden vervolgens 
afgestemd op de koffie in de capsule. Je kan 
koffiezetten in 5 mogelijke formaten, precies 
zoals jij je kopje wil. Met z’n €199 is het apparaat 
bovendien heel betaalbaar. Lege capsules stop je 
in de gratis recyclagezak die je kan inleveren in 
een van de 1000 inzamelpunten. 

Unplugged stijltang van GHD, €299, 
via jochenvanhoudt.be 

of in de GHD-kapsalons. 
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SPECIAAL voor hem
WILD VAN 

SAUVAGE
Mannen met of zonder baard kunnen zich nu van kop 
tot teen onderdompelen in de Sauvage-geur dankzij de 
nieuwe Dior Sauvage Grooming Line - van douchegel 
tot aftershave balsem, scheergel tot hydraterende 
verzorging. Die laatste verzorgt niet enkel het gelaat 
maar ook de baard, om Sauvage-fris 
de dag te starten. De schone formules 
brengen de natuur naar de badkamer.

Een watertje  
met schone lucht
Fan van Acqua di Giò? Dan is er goed nieuws voor jou 
én het milieu. Acqua Di Giò Eau De Parfum, de nieuwe 
interpretatie van de geur, kwam duurzaam en ecologisch 
tot stand. CO2-neutraal, met duurzaam geteelde 
ingrediënten, in een verpakking die is ontworpen 
om eindeloos na te vullen. Al mogen ook de speciaal 
ontworpen navulverpakkingen gezien worden. De geur 
zelf is verkwikkend, bevat groene mandarijn, heeft een 
hart van groene salie en patchoeli-essence in de basis.

Zoet hout
Ook One Million kreeg een nieuw 
broertje: Paco Rabanne Million Elixir. 
Meer uitgesproken, meer karakter 
en toch herkenbaar. Parfumeurs 
Christophe Raynaud, één van de 
neuzen van One Million, en Quentin 
Bisch lieten zich helemaal gaan met 
de bloemige en fruitige geurnoten. 
De zoethoutachtige accenten van 
davana worden versterkt door hout en 
zwarte vanille. Het hart bevat toptonen 
van groene appel en Turkse roos, 
osmanthus, tonkabonen en abrikoos. 
Je hoort het al: een uitermate rijke geur.

Handtassenliefde
Parfum en mode gaan hand in hand. Wie van de parfums 
van Armani houdt, heeft misschien ook affiniteit met 
de mode? Deze Armani-handtas kon ons alvast bekoren. 
Een klassieke tas op het eerste gezicht, maar wel met een 
stoere riem. 

Schoudertas in nero/silver 
van Emporio Armani, 
€ 169,95, via zalando.be.

PETTENPRET
Petten zijn in en zullen deze zomer 
ongetwijfeld overal te zien zijn. Ga 
dus alvast op zoek naar een smaakvol 

exemplaar, zoals deze donkerblauwe 
Paco Rabanne Tex-pet. 

€ 100,00, via zalando.be.

Muziek in kleur
Wat hoofdtelefoons betreft, ziet de toekomst er draadloos 
uit. Een schatting zegt dat 80% van 
de verkochte hoofdtelefoons wireless-
oortjes zullen zijn. Deze 'Freedom 
of choice'-oortjes van JBL zijn niet alleen 
functioneel, ze zijn ook mooi. Ze hebben 
elk hun eigen specificaties en features, 
naar ieders behoefte, en bestaan in 
zes verschillende kleuren. 
JBL Tune 225TWS, € 129,00, via be.jbl.com.
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WEET WAT JE SMEERT. 
Op zoek naar een nieuwe reiniger of crème?  
Doe dan eerst wat onderzoek naar de 
duurzaamheid van de producten. Zijn de 
ingrediënten biologisch geteeld en lokaal 
geproduceerd? Vind je informatie over de 
productie en uit welke materialen bestaat de 
verpakking? Merken die dat belangrijk vinden 
en er veel moeite en tijd in stoppen, zullen graag 
communiceren over de inspanningen die ze doen. 

NEEM EEN DOUCHE IN PLAATS 
VAN EEN BAD. 
Probeer minder lang te douchen en draai de 
thermostaat een graadje lager. 

KIES VOOR BIOLOGISCH 
AFBREEKBARE FORMULES 
die geen schade toebrengen aan het milieu. 
Zeker bij zonnecrèmes maken 
milieuvriendelijke uv-filters een groot verschil. 
Je vindt ze onder andere bij Biotherm en 
Lancaster.  

PROBEER SOLIDE COSMETICA 
Een stuk zeep gaat immers langer mee dan 
een douchegel, vraagt minder water om het 
te maken, minder verpakking en is lichter 
waardoor er op CO2-uitstoot wordt bespaard 
tijdens het vervoer. 
 
BEDENK WAT ER MET DE 
VERPAKKING GEBEURT WANNEER 
EEN PRODUCT OP IS. 
Bestaat het uit volledig recyclebare materialen? 
Ook verpakkingen van gerecycleerde 
materialen sparen het milieu. 

RECYCLEER! 
Zet desnoods een tweede (of derde) vuilbakje 
in de badkamer om plastic, glas en karton te 
sorteren.

JE BEAUTYROUTINE 
duurzamer in 10 stappen

Ecologischer gaan leven, lijkt soms  
een uitdaging. Niets is minder waar.  
Vele kleine dingen maken een groot 
verschil. Ook in de badkamer.

TEKST  Sofie ALBRECHT

VERMIJD WEGWERPPRODUCTEN 
voor eenmalig gebruik zoals sheet masks, 
reinigingsdoekjes of watjes. Geef de voorkeur 
aan navulbare en herbruikbare producten, zoals 
wasbare wattenschijfjes. 

GEBRUIK MULTIFUNCTIONELE 
PRODUCTEN, zoals een scrub & mask, 
een getinte balsem voor lippen en wangen of 
een multi-inzetbare transparante balsem zoals 
de Elizabeth Arden Eight Hour Cream. Deze 
dubbelt als lippenbalsem, gloss, hydratatie 
voor droge plekjes of haarpunten én helpt 
wilde wenkbrauwen temmen. Afzonderlijke 
producten voor elke zone veroorzaken meer 
afval. Misschien vind je wel je gading bij deze 
multifunctionele producten? Een verzorgende 
crème met een pigment of glow, een dagcrème 
met SPF, een nachtmasker kan een crème én 
masker vervangen, of ga voor een toner die 
meteen ook exfolieert of vitamine C bevat.

GEBRUIK JE PRODUCTEN 
HELEMAAL OP voor je een ander product 
aanbreekt. Het is verleidelijk om nu al die 
nieuwe crème te kopen waar iedereen het over 
heeft. Veel cosmeticaproducten hebben echter 
een beperkte houdbaarheidsdatum die je 
makkelijk overschrijdt wanneer je ze maar af en 
toe gebruikt. Deze tip is niet alleen een opsteker 
voor het milieu maar ook voor je huid én je 
portemonnee. 

LAAT HET WATER NIET LOPEN. 
Breng je reiniger aan op een droge huid, 
bevochtig je vingers even en draai de kraan 
weer dicht terwijl je grondig je gezicht masseert. 
Daarna kan je het product afspoelen, en klaar! 
Je kan ook een washandje of klein handdoekje 
(van katoen of microvezel) bevochtigen om je 
gezicht te reinigen. Dat geeft je gezicht ineens 
ook een milde scrub.
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FOUNDATION
op z’n mooist 

Wie denkt dat foundation over het hele gezicht moet heeft het mis. Lees 
mee hoe je een foundation best aanbrengt voor het mooiste resultaat.

TEKST  Karen VAN EDE

CONCEALER
Deze komt in principe over foundation 
heen, om hier en daar wat te verdoezelen. 
De donkere plekjes onder de binnenste 
ooghoeken, roodheid, hyperpigmentatie 
of een littekentje. Gebruik tot slot een 
setting spray als je dat mooie, dewy effect 
van foundation lang wilt vasthouden. 

De ogen richten zich bij een ontmoeting op de driehoek voorhoofd, ogen en mond, 
vaker nog op de ogen alleen. Als die zone er egaal uitziet is dat bij een jonge huid 
meer dan voldoende. Foundation komt dus alleen waar nodig. Met de jaren is soms 
iets meer foundation nodig, als couperose op de wangen is gekomen, of de huid 
ontsiert wordt door pigmentvlekjes of littekentjes.

DEKKEND TE 
WERK GAAN 
Foundation gaat echt ‘dekken’ als 
twee of drie dunne laagjes worden 
aangebracht. Ga opbouwend te 
werk, enkel waar nodig. 

NATUREL
Indien je je foundation super 
naturel wil houden, breng 
je deze aan met je (warme) 
vingers of een -licht vochtig 
gemaakt- make-upsponsje. Een 
kwast is goed wanneer je op 
de foto gaat en er smetteloos 
uit wilt zien. Hij zorgt dat 
de foundation perfect wordt 
verdeeld en dekking geeft. 
Vergeet dan ook je hals en 
oorrandjes niet!

DE JUISTE TEXTUUR
Die kies je aan de hand van je wensen 
(natuurlijk? dekkend?) en die van je huid. 
Een droge huid heeft wat meer verzorging 
en vocht nodig, een vette huid wat meer 
poeder of matterende pigmenten tegen 
het glimmen. Laat je goed adviseren, ook 
wat de tint betreft. Kies een tint die zoveel 
mogelijk je eigen huidskleur benadert.

LEES HIER 
MEER  

HOW TO’s

Forever  
Skin Glow,  
Dior

Teint Idole Ultra Wear Nude, Lancôme

Teint Idole Ultra Wear Concealer, 
Lancôme
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D E B E AU T YG E H E I M E N VA N …

Elke Enjoy Beauty-editie vragen we 7 tips of/en favorieten 
van een expert of bekend gezicht. Deze maand vroegen 
we televisiepresentatrice, auteur en zangeres Evi Hanssen 
naar haar beautymust-haves!

Evi Hanssen zat volop tussen de dozen toen we haar belden, ze zou 
enkele dagen later verhuizen. Toch vond ze tussendoor de tijd om 
haar beautyroutine met ons te delen:

“Al sinds ik puber ben, smeer ik elke dag een laagje bodylotion op mijn 
huid. Ik heb een droge huid en gebruik momenteel de bodymilk van 
Korres”. 

“Ik probeer zo weinig mogelijk producten op mijn gezicht te smeren. 
Less is more voor mij. De zuiverende wasgel Effaclar Gel Moussant 
Purifiant van La Roche-Posay volstaat wat mijn reinigingsritueel 
betreft”. 

“Daarover smeer ik een laagje Clever Night Remedy van het Belgische 
merk Rainpharma. Ik heb nooit goed begrepen wat het verschil is 
tussen een dag- en nachtcrème, maar deze crème is gewoon heel 
aangenaam om te smeren. Ik merk dat een nachtcrème smeren een 
ritueel is op zich, en dat het me mentaal voorbereidt om te gaan slapen”. 

“Ik gebruik La tulipe van Byredo als parfum. Gekocht na mijn 
scheiding als cadeautje voor mezelf. Het is echt de geur die ik associeer 
met de periode in mijn leven als zoekende vrijgezel. Ik ben ondertussen 
gelukkig verloofd en heel tevreden met mijn leven. Nu er een nieuwe 
levensfase is ingetreden, is het tijd voor iets nieuws, al vond ik 
voorlopig nog geen nieuwe match wat parfum betreft”. 

“Ik ben echt niet van de voedingssupplementen. Ik geloof dat wanneer 
je gevarieerd eet, je alles binnenkrijgt wat je nodig hebt. Maar als 
veertiger merk je dat je lichaam, huid en haren toch iets extra kunnen 
gebruiken… Deze O’Hisa supplementen van WHC zijn een investering, 
maar wanneer ik er elke dag eentje van neem krijg ik 2 maanden later 
gegarandeerd complimenten over mijn huid”. 

“Als je dan toch make-up wil gebruiken, laat het dan een goeie mascara 
zijn. Ik zie soms vrouwen volledig geschminkt maar zonder mascara. 
Dan heb ik de neiging om ze mijn mascara aan te bieden. De Diorshow 
Iconic  Overcurl Mascara van Dior”.

“Ik draag echt zelden foundation of getinte dagcrème, maar zweer wel 
bij mijn Touche éclat van YSL. Al zijn mijn wallen veel minder donker 
sinds ik niet meer drink! De Touche Eclat is wel een klassieker, ideaal 
ook om puistjes mee aan te stippen. Een beetje poeder erover en klaar!”.

EVI HANSSEN

1
2
3
4

5

6
7

Evi Hanssen gaf net een 
nieuw boek uit: 

‘Sinds ik niet meer 
drink’. 
Ze stopte van de ene 
op de andere dag met 
drinken. 500 dagen lang 
hield ze een dagboek bij 
waarin ze met de nodige 
dosis humor zoekt wie 
Evi nu precies is zonder 
dat gezellige glas in de 
hand. (uitgeverij Horizon).
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Des couleurs 
lumineuses 

modulables, 
une formule 

ultra-soin

À découvrir sur sisley-paris.com
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je beauty expert met de beste merken

ANTWERPEN

SUBLIM Mol
Mol

SUBLIM Herentals
Herentals

SUBLIM Deurne
Deurne

PARFUMERIE 
PEETERS Merksem
Merksem

PARFUMERIE 
PEETERS Kapellen
Kapellen

PARFUMERIE 
DUVEM
Geel

PARFUMERIE & 
SCHOONHEIDS-
INSTITUUT VENUS
Hove

OOST VLAANDEREN

SUBLIM Waasland
Sint-Niklaas

SUBLIM Beveren
Beveren

PARFUMERIE TINA
Erembodegem

PARFUMERIE 
PEETERS Ninove
Ninove

PARFUMERIE 
PEETERS Lochristi
Lochristi

VLAAMS BRABANT

PARFUMERIE  
DE BRUYN
Dilbeek

WEST VLAANDEREN

SCHOONHEIDS-
INSTITUUT & 
PARFUMERIE 
VANCORA
Roeselare

SANOTHEEK  
CROCODILE
Kortrijk

PARNACA  
ROESELARE
Roeselare

LIBERTY’S BRUGGE
Brugge

INSTITUUT NATALIE
Oostrozebeke

BEAUTY  
PARFUMERIE ELSIE
Tielt

VIND VIA 
DEZE LINK UW 

DICHTSTBIJZIJNDE
ENJOYBEAUTY
 VERKOOPPUNT 

BRUGGE

ROESELARE

TIELT

LOCHRISTI

SINT-NIKLAAS

BEVEREN

EREMBODEGEM

NINOVE DILBEEK

MOLGEELHERENTALS

 KAPELLEN

OOSTROZEBEKE

KORTRIJK

 MERKSEM

 DEURNE

 HOVE
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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

Binnenkort meer 
nieuws in ons 

ZOMERNUMMER!
Dan gidsen we je met veel plezier 
langs alle zomernieuwigheden en 
vind je onze vaste rubrieken weer 
terug, maar dan met een extra 
portie zon. Ontdek de nieuwste 
zonnefilters, zomerparfums en 
make-uptrends, en snuister 
tussen onze zomeressentials, en 
reisverpakkingen. En uiteraard 
zijn we er ook weer terug met 
meer VIP-nieuws over alle 
ontdekkingen van de grootste 
experts op huidverzorgingsvlak. 
Zo ben je weer helemaal 
up-to-date met alle nieuwe 
schoonheidsproducten die de 
zomer in petto heeft.
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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 
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De nieuwe bijzonder intense lippenstift, 
extract van licht en verzorging. 

12 tinten. Navulbaar.C
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