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ALLE FEITEN & FABELS

OVER HET VERSTERKEN

VAN JE IMMUUNSYSTEEM
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DE BINDWEEFSELBAR FACE

scuLPTtNG ELtXTR (€ 48,95)
Charley Huf, de vrouw achter

De Bindweefselbar, lanceerde

onlangs een eigen beautylabel

met tools (guashastenen, een
'cupping kit') en huidoliën. Face

Sculpting Elixir activeert en versterkt

het effect wanneer je met de

guashasteen masseert.

, BEEBATM CARE LtP BLUSH (€ 12,95)

Wanneer je deze helende lippen-

balsem koopt, draag je bij aan de

overleving van de wilde bij. Ook

mooi: de balsem wordt lokaal

gemaakt in samenwerking met een

sociale werkplaats en de verpakking

van houtsnippers is biologisch
afbreekbaar. Lip Blush is 100

procent natuurlijk en bevat organic

bijenwas, goudsbloem en karitéboter.

:.: CHATELIER INSTANT PLUMP

HYDRATTNG SERUM (€ 139,95)

Chatelier staat voor luxe organic

huidverzorging en is ontwikkeld door
Laura Kaats. Er zijn nu drie gezichts-

producten, waaronder Instant Plump.

Ze bevatten alleen hoge concentraties

werkstoffen die zo min mogelijk

bewerkt worden. Ook fijn: onnodige

textuurverdikkers en vulstoffen

zijn weggelaten.

: CLAY AND GLOW PINK

CLAY MASK (€ 2s,9s)
Ze is pas begin twintig, maar de

Nederlandse Julia ging snel viral toen

ze haar Pink Clay Mask lanceerde.

Heel terecht, want dit masker zuigt
je poriën letterlijk leeg (heerlijk!).

Er is inmiddels een tweede product:

de Hydrating Moisturizer.

, COLOUR&SPICEBEAUTY

MANTRA LOTION (€ 34,95)
Kalmeer je huid én je geest met de

Beauty Mantra Lotion: een serum, olie

en face mlsf in één. Hibiscusextract en

vloeibaar malachietextract herstellen
je huid, terwijl wierookextract je

gezichtsspieren ontspant. Tip van

founder Natascha: breng voor en na

de yoga of meditatie aan.

:rr COMME 9A LAVITAMINE C

POWDER (€ 64,9s)
Charlotte kon de natuurlijke
producten die ze zocht niet vinden,

haalde haar diploma in Natural

Skincare Formulation et voilà, daar

is Comme Ca. La Vitamine C Powder

is een poeder dat je mengt met je

crème, serum of olie. Het resultaat

zie.je al snel: een gezonde, glanzende

en egale huid.

,,' FNGRPRNTS MOISTURIZING

SHAMPOO (€ 49,95)
Een shampoo (en conditioneD

die doet wat jij wilt? Het kan met

Fngrprnts, ontwikkeld door de makers

van het Nederlandse merk Oolaboo.

Je doorloopt op de website vragen

over je haartype en je wensen en een

week later heb je de op maat gemaakte

shampoo (of conditioner) in huis. @

Julia ging

heel terecht

meteen

viral toen

ze haar

masker
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