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ZIN IN EEN DAGELIJKSE PORTIE #TRENDING?

PUNT GEMAAKT
Het Duitse label comma 

lanceert voor het eerst een 
duurzame capsulecollectie 
en die zit tjokvol opvallen-

de statementstukken uit 
milieuvriendelijke materia-
len. Gezicht van de nieuwe 
lijn is Viktoria Rader aka 

@vikyandthekid, een in-
fluencer met een unieke 
stijl en maar liefst 357k 

volgers op Instagram. Wij 
zijn vooral dol op de roze 

looks uit deze groene 
collab.

Roze jumpsuit - € 159,99 - comma x 
Viktoria Rader.

BEAUTY

SMEER ’M
Als je er écht tegen opziet om je in te 

smeren met zonnecrème, dan stellen we 
je graag Mimitika voor. Als je deze pro-

ducten hebt gezien, wil je spontaan 
beginnen smeren. Het jonge Franse 
merk heeft een volledig gamma aan 
zonnebescherming voor je lichaam, 

gezicht en zelfs lippen. De producten 
hebben een hoge beschermingsfactor 
en de zonnige verpakking maakt je in-

stant blij, kortom: een must in je strand-
tas (en handtas).

Mimitika, vanaf € 6,95 bij Zalando.

Het leukste aan gekleurde oogschaduw is dat je er je oogkleur extra mee kan benadrukken. Charlotte Tilbury bracht voor iedere oogkleur 
een apart oogschaduwpaletje uit. De Eye Colour Magic-collectie bestaat uit vier paletjes en bijbehorende oogpotloden. Mesmerising Ma-

roon met paarse en roze tinten voor groene ogen, Green Lights met groene tinten voor lichtbruine ogen, Copper Charge met warmbruine en 
roesttinten voor blauwe ogen en Super Blue met blauwe en goudkleurige tinten voor bruine ogen.

Eye Colour Magic Luxury Palette - € 50 - Charlotte Tilbury, De Bijenkorf. 

FOR YOUR EYES ONLY
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VAN HIPS NAAR HIP

Chef lifestyle Judith: ‘Omdat ik al mijn eenheden alcohol voor de rest 
van het jaar al verspeeld heb tijdens de lockdown: enkele hippe non-alco-

holische drankjes die écht de moeite zijn om te proeven.’

GIFT

WAT EEN PORTRET
Weet jij na de lockdown wel zeker: mijn 
viervoeter is mijn beste vriend? Vereeu-

wig dat dan met een uniek portret! Op 
My Cartoon kan je een foto van je 

hond of kat (of parkiet, marmot of ko-
nijn) uploaden en laten bewerken tot 

een statig portret, schets of geportret-
teerd als dokter of voetbalsupporter. 

Geen dierenvriend? Dan laat je hier je 
lief of beste vriendin bewerken tot een 

popartschilderij!
Vanaf € 34,99 - Mycartoon.nl.

MET DE BILLEN BLOOT
Ja, er bestaat een sheet mask voor je kont. 
Bawdy specialiseert zich in verzorgingspro-
ducten voor je billen, waaronder ook dit Butt 
Sheet Mask. Er bestaan vier versies: Bite It, 
Slap It, Squeeze It en Shake It. Het ene exfoli-
eert, terwijl het andere hydrateert of verstevigt. 
Naast de maskers heeft het merk ook een Butt 
Balm, een hydraterende stick die je als dagcrè-
me gebruikt voor je billen. Zijn deze producten 
levensnoodzakelijk? Nope. Grappig? Yessss!
Butt Sheet Mask - € 8,20 - Bawdy, Bawdybeauty.com.

Limoncello vinegar, te mixen met bruiswater, een schijfje citroen en een takje munt. 
Ook lekker in dressings! - € 9,95 voor 250 ml - Oil & Vinegar.

Evenveel smaak als gin, zonder de alcohol! Gemaakt in België, zonder suiker en met 
0 calorieën maar met een lekkere citrus-kruidige smaak. Mixen met tonic en en takje 

citroentijm erbij - € 18,95 voor 700 ml - Nudo.

BLOEMENSWAARDIG
Zet jezelf deze maand eens in de 
bloemetjes met een fleurige print 

of dito accessoire. 

1. Bloemenbloes met ruffles -  
€ 29,99 - LolaLiza.

2. Wijde pantalon met bloemenprint -  
€ 115 - Pepe Jeans.

3. See-through clutch met  
bloemenapplicaties - € 39,95 - Zara. 
4. Leren instappers met laser-cut  

bloemenpatroon - € 85 - Dune London. 
5. Gele feestjurk met bloemenprint -  

€ 149 - & Other Stories.
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Rieten hoed met lint - € 29,90 - Uniqlo x M

arim
ekko.
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DECO

POTVERDORIE
Toen Louis (23) twee jaar geleden 

voor zijn studie een uitwisseling deed 
naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotà, 
ontdekte hij daar de artisanale terracotta 
potten. Dit jaar start hij met Colombian 

Boho, ambachtelijke en met de hand ge-
maakte potten rechtstreeks uit Ráquira (let-

terlijk: dorp van de potten).
Vanaf € 49,90 (voor een set van 6, met 

schaaltjes) - Colombianboho.com.

MODE 

 
PRINTJESPARADE
Wat krijg je als je minimalis-
tische basics combineert 
met maximalistische prints? 
Een ijzersterke collab! Uni-
qlo en Marimekko slaan 
voor de derde keer op rij de 
handen in elkaar en toveren 
een lach op je gezicht met 
zomerse must-haves in de 
geliefde motieven van het 
Finse label. P.S. er zijn ook 
überschattige accessoires 
en babykleren!
Groene regenjas met print - 
 € 79,90, zwarte jurk met fruitprint - 
€ 39,90 en espadrilles met print -  
€ 24,90 - Uniqlo x Marimekko.
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