
INNOVEREND
Die vooraanstaande Franse handelsmerk Chanel het pas
met ’n revolusionêre reeks vorendag gekom. Chanel het
nog altyd skoonheid volgens Gabrielle Chanel se visie
gesien: Geen dualiteit tussen die verstand en die sintuie
nie, geen onderskeid tussen rede en sensitiwiteit nie en
geen skeiding van die liggaam en emosies nie. Die N°1 de
CHANEL-reeks is gegrond op ’n globale visie van
skoonheid wat drie dimensies insluit: velsorg, grimering
en parfuum. Verder het hulle baie aandag aan die
verpakking gegee, van hervulbare potjies tot organiese
ink wat vir die versiering gebruik is. En die formules? ’n
Ware belewenis.
Pryse op aanvraag, beskikbaar by Chanel Beauty
Boutiques in Sandton en V&A Waterfront
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SONBRUIN
SONDER
DIE SON
Dis skadelik vir jou vel om in die son te
lê. Skinny Tan se produkte is effektief,
sensories en werk vir enige velkleur. My
gunsteling is die Skinny Tan Coconut
Water Face Serum Tanning Drops
(R249,95, Clicks) Meng dit saam met
jou gesigroom vir ’n tikkie kleur.

NUUT IN
VELSORG!

1. Skin Republic Matrixyl 3000™ Serum R250, Clicks
2. SKOON Happy Flora Microbiome Face Moisturiser

50ml R799,95, Foschini 3. Lamelle Essential
Cleansing Oil R430, www.dermastore.co.za

4. Filorga Nutri-Filler Lips R420,
www.skinmiles.co.za 5. SVR Densitium Night Baume
R530, www.absoluteskin.co.za 6. Teaology Beauty

Booster Reusable Accelerator Mask R255, Superbalist

1

KIES DIE NUUTSTE PRODUKTE WAT JOU MET JOU
VELSORGKWESSIES KAN HELP

Deur LEANDRI DE KOCK

Kies en keur

Gebruik
dit saam met
die Teaology-

maskers
(R135 elk)

Wen ʼn hele reeks van
die bekroonde Britse

handelsmerk Umberto,
wat salongoedgekeurde,

veganistiese
haarversorgings-

produkte maak. Die
reeks is bekend vir hul
produkte wat spesifiek
op krulhare fokus met
unieke formules wat

boonop fantasties ruik.
Die reeks sluit die Curly

Jelly-, Grow Long-,
Coily Curls-, Scalp
Restore- en Banana

Butter-produkte in, als
ter waarde van

R3 000.
1 leser kan dié

geskenkpak wen.
Stuur jou naam, van,

adres en
telefoonnommer met
UMBERTO in die

onderwerpreël voor 24
Februarie 2022 na
rooirose@hsm.co.za

Wen

GEE JOU VEL OEMF
Soms bestee ’n mens daai paar ekstra
minute in die son of vergeet om genoeg
water te drink. Dis belangrik om jou vel ’n
ekstra dosis bevogtiging in die somer te
gee sodat dit nie droog raak nie. ’n Slim
manier om dit te doen, is ’n gesigsproei.
Los jou vel effens klam ná jy jou gesig
gewas het en sproei dan die middel oor.
Volg op met jou serum en dan die res van
jou velsorgprodukte. Só hou jy die
voordele van die bevogtigers in plek.
Institut Esthederm Eau Cellulaire
Hydra-Booster Mist R320,95, Dis-Chem

GLANSEND
Die nuwe reeks Novex Collagen Infusion
is hier! Met 100% plantgegronde kollageen
gee dit jou hare ’n hupstoot van 23% in
die deursnee van haarvesels en 80% se
verbetering in glans. Die reeks is ideaal
vir dun en beskadigde hare, wat brosheid
en haarverlies bekamp. Die produk is volledig
uitgereik en 100% veganisties. Koop dit aanlyn
by www.impilobeauty.co.za of besoek
uitgesoekte Foschini-winkels vir 'n
verskeidenheid van Novex-aanbiedings.

VOED JOU VEL
Weleda, gestig in 1921, is bekend vir hul natuurlike
en organiese formules wat verbruikers wêreldwyd
laat tou staan. En nou is dit uiteindelik aanlyn in
Suid-Afrika by strl.shop beskikbaar. Die woord
“Weleda” is van die Keltiese woord “Veleda”
afgelei, wat “wyse, genesende vrou” beteken.
Elke produk is ’n ware handsakredder − daai een
wat jy na ’n verlate eiland sal neem, en is geskik
vir alle ouderdomme en veltipes.
Weleda Skin Food 75 ml R350, strl.shop of
weleda.co.za

BEGIN VROEG
Dis baie belangrik om
die waarde van ’n goeie
sonskerm in te sien, veral
vir kinders wat baie tyd in
die son bestee. Maak jou
kinders van kleins af aan
die idee van sonbeskerming
gewoond en verminder só
hul kanse vir sonskade en
velkanker.
Heliocare 360° Pediatrics
Atopic Lotion Spray SPF 50 R770,
www.dermastore.co.za
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