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GEUR VAN
DE LIEFDE

Met z'n nieuwste geur

Vertige Troublant neemt Paris

Atelier van & Other Stories je op
sleeptouw door de smalle
kasseistraten van Montmartre, waar

al menig liefdesverhaal ontstaan is.
Met noten van roze peper,

waterleliejoscaans leder en vetiver

probeert het eau de parfum
herinneringen op te roepen van die
allereerste duizelingwekkende
ontmoeting, die misschien - of

hopelijk - openbloeit tôt de grote L.
Ah, Paris.

Paris Atelier Venige Troublant (€ 49

voor 50 ml eau de parfum) & Other

Stories. Info: www.stories.com.

ALLE KLEUREN
VAN DE
REGENBOOG
Goud, zilver, snoepjesroze,

oceaanblauw en helder violet. Née, het

zijn niet de nieuwste trendkleuren voor
je intérieur, de tinten horen thuis in je
haar.Verstuifzevia microfijne,
sneldrogende kleurpigmenten waarjij
dat wil (één lok of meerdere?) en je kan

meteen de deur uit met je nieuwe
gedurfde look. Heb je morgen zin in een
andere tint of,waarom niet, een hèle

regenboog? De kleur verdwijnt na een
wasbeurt, dus je kan telkens opnieuw
aan de slag met een blanco canvas en

je inspiratie van de dag.Veel kleurplezier.
Color Sprays Gold (€ 7,99 voor 120 ml) Syoss.

In de supermarkt en drogisterij.

VERZAMELEN
GEBLAZEN
Wie eindejaar zegt, zegt limited éditions en
verrassende samenwerkingen. Shu Uemura

ging in zee met niemand
minder dan Super Mario

Bros.Jawel, de gepixeleerde
loodgieter met de rode pet.
Als je nog lasf minute een

eindejaarscadeau
zoekt voor een

beautylover met
een game- of

verzamelverslaving,

dan heb je bij dezen
je must have

gespot.

Super Mario Bros.

Cleansing Oil

Shampoo (€ 47,30
voor 400 ml)

Shu Uemura.

In het kapsalon.
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CECI N'EST PAS UN EYELINER
Zeg niet zomaar eyeliner tegen deze zwarte pen. Met de flexibele
vilten tip kan je weliswaar een mooi traditioneel lijntje trekken,
maar de vleugelvormige applicator heeft een bonus: plaats 'm tegen

je buitenste ooghoek en je stempelt er perfect symmetrische katogen
mee. Simpel, maar geniaal.

WonderWing Eyeliner (€ 7,99) Rimmel. Bij de drogisterij.
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DE SUPERHELD
ONDER DE MASKERS
#gravitymud is een hit op Instagram. Omdat het masker van
Glamglow de huid lekker verstrakt en verstevigt. Maar vooral ook

omdat het masker afpellen een bijzonder fotogenieke bezigheid is.
Fans en influencers sprongen dan ook een gat in de lucht bij de
lancering van Iwee nieuwe maskerkleuren: goud en groen. Dot de
tinten hun inspiratie vonden bij de film 'Power Rangers' en hun
slechteriken Goldar Gold en Rita Repulsa, maakt het hashtagverhaal

helemaal compleet. Influenceren maar!
Power Rangers Gravitymud FirmingTreatment Goldar Gold, limited

édition (€ 49,90 voor 30 g) GIamglow. Bij de parfumerie.
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TOTOGENIEK
PARFUM
Parfumhuis Olfactive Studio laat zich

graag inspireren door de kunst van
fotografie. Ditmaal viel het oog van
stichter Céline Verleure op'The Redwood

Alien', een beeld van fotograaf Roger
Steffens uit 1973. Ze trok ermee naar
neus Bertrand Duchaufour, die de mix
van reusachtige sequoia's, een

onbekende vrouw en verblindend licht
vertaalde naar een warm, krachtig

houtakkoord met accenten van bergamot,

gember, zwarte thee, wierook, leder en

patchoeli. Mysterieus en intens. De
gelijkgestemde fofo krijg je erbij.
'Wpody Mood (€ 90 voor 50 ml eau de

»»

pBrfum) Olfactive Studio. Info: www.viak.be.

VOOR DE DORST
Sterk verzorgende formules zijn vaak dik en laten niet

zelden een vet+e film achter op de huid, Gelukkig houden
cosmeticalaboranten er alsmaar vaker rekening mee dat

zo'n glibberige laag weinig comfortabel aanvoelt en
gaan ze dus op zoek naar alternatieven. Galénic

ontwikkelde bijvoorbeeld een serum met twee fasen.
De oliefase bevaf onder andere arganolie en vifamine E,

stoffen die de huid regenereren en beschermen. De
waterfase bevat dan weer glycerine, wat zorgt voor een

fris gevoel. Schud beide voor gebruik flink door elkaar en
samen verwennen ze je huid intens, ferwijl ze toch

aanvoelen als een vederlichfe verzorging.
Confort Suprême Revitalising Duo Serum (€ 60 voor 30 ml)

Galénic. Bij de apotheek en parafarmacie.

GALENIC

CONFORT
SUPRÊME
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VERSTOPPERTJE
Donkere kringen, puisfjes,

hyperpigmentatie, littekens, tattoos,

bijna allés wat je wil verstoppen, kan

je kwijt onder een laag
(of fwee) make-up.

Je foundation
verdoezelt al flink
wat oneffenheden.

Maaralsjede
sterkste verkleuringen

extra aanstipf met
eenconcealer.zieje

de magie pas echf
gebeuren.

Dermabtend SOS

Cover Stick met

SPF 25, verkrijgbaar

in5tinten(€14,95

voor 4,50 g) Vichy.

Bij de apotheek en

parafarmacie.

GOLDEN
GIRL
Je weet dat je 't wit,
hier en daar zo'n

vleugje glitter op
jehuid.Opoudjaar
of op om het even
welkedagin2018
waarop je je
schitterend voelt.

Glitter Powder
(€ 9,95) BE Creative
Make Up.

Bij ICI PARIS XL.
®
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