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BEAUT/ ] ONDER REDACTIE VAN CLAUDIA KOOPMAN
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i) Caudalie's Premier Cru Het Serum

maakt de huid soepel en zacht, de
teint stralend en versterkt het effect van

Premier Cru De Crème. € 106 (30 mi).

2) Diors Couleurs limited edition 857
Ruby. € 61,50.

3) Transparante tanning in zijn ultiemste
vorm. TAN-LUXE The Water zorgt oor een

bruiningseffect zonder vlekken
en strepen. €43 (200 mi).

4) TiffanyS Co is een sprankelende florate
musk opgebouwd rondom irisbloem.

EdP vanaf €?o (30 mi).

5) Isotoop water en de hoogste concen-

tratie aan magnesium maken Novexperts

hypoallergene, kalmerende, ontstekings-

werende en zuiverende Magnesium Mist,

dé eerste hulp voor de gevoelige huid.
Bevat geen chemicaliën en conserverings-

middelen. €10,95-

6) Estée Lauder Resilience Lift Night
Lifting/Firming Face and Neck Crème is
een intens voedende, hydraterende

nachterème en masker ineen.

€m (somt).

7) Kenzoki Belle de Jour Sacred Lotus
Face Lotion revitaliseert, prepareert,

egaliseert en laat de huid stralen.

€58,49 (200 mi).

8) Laboratoria Olfattivo Décou-vert bo-

dylotion is heerlijk geurend en zacht en vrij
van sulfaten en parabenen. €34 (250 mi).

9) Op en top glamour met synthetische
patchouli, Bulgaarse roosjasmijn sambac,

sandelhout en suède in Nomenclature's

Holy_Wood, een eerbetoon aan het Cati-

fornië van de jaren zeventig.

Vanaf €40 (io mi).

io) Sensai Cellular Performance Total Lip
Treatment, dé anti-ageing-verzorging voor

de lippen en het mondgebied, is nu tijde-
lijk verkrijgbaar in een handige reisflacon.

€59 (10 m0-
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BEAUTY

i) Desert Rosewood van Goldfield &

Banks Australia is een ongewone,

harsachtige geur geïnspireerd op de
Central Highlands van Victoria.

EdP€149(50ml).

2) De limited edition Guerlain Les Mé-
téorites Gold Pearl is nu uitgebracht in
gouden kleuren. €59.

3) Calvin Kleins levendige, frisse en
houtachtige uniseks limited edition ek one
gold is opnieuw uitgebracht. EdT vanaf

€29,95 (50 mi).

4) Geïnspireerd op een intrigerende
foto van een dame tussen eeuwenoude

sequoiabomen is Olfactive Studio's

Woody Mood een gelaagde, indringend en
betoverende compositie. EdP vanaf € 90

(50 mi).

5) Guerlain Abeille Royale Black Bee
Honey Balm is een voedende, hydrateren-

de formule met de kracht van een serum,

de rijkdom van een olie en de frisheid van
een lotion. €57 (30 mi).

6) Tiziana Terenzi Porpora, geïnspireerd

op de jeugdherinneringen aan Terenzi's
grootvader, is een exclusief, oriëntaals

rozenparfum voor heren en dames

€250 (50 mi).

7) Diorific Loose Powder 001 Precious
Rocks€58,50.

8) Leer en houtnoten geven Guerlains

Habit Rouge Dress Code, een eigentijdse
variant op het baanbrekende origineel uit
1965, een sensuele en chique toets.

EdP€107(lOOml).

9) Sisley's Parisian look Rouge a lèvres
hydratant longue tenue no. 33 Rouge

Passion. €42.

io) Uit de Men's Grooming-collectie van

Le Labo Fragrances komt deze verkoelen-

de en kalmerende After Shave Balm met
de prikkelende geur van tabak, haartonic
en pommade. € 34 (izo mi).
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