
BEAUTY

Ik smeer 
Belgisch

Au revoir
soepzweet. Ray 
zorgt voor frisse 
oksels zonder 
schadelijke 
stoffen.  Ray 

deodorant, 14 euro, 

via ray.care

Hand(ige) gel

Handen 
ontsmetten, het 
hoeft geen corvee 
te zijn. Wanneer 
de alcohol in de 
Ukiyo handgel 
vervliegt, komt het 
aroma van kaneel, 
vanille en 
kardemom - hallo 
speculaas !- 
vrij.  Ukiyo 

handgel, 24 euro, via 

ukiyo-selfcare.com

Oogappel

Zoom-meetings
opleuken? Varieer

eens met je
oogschaduw:

maandag is voor
mat, dinsdag voor

dramatisch… 
 Studio Mino

oogschaduw, 22 euro,

via shop.studiopuur.be

Gezonde 
geur

Wedden dat je deze Belgian 
beauties nog niet kent?

door Jasmijn Verlinden 

Badbonbon

B
Zoete dromen 
verzekerd na een 
bad met een 
bruisbalmacaron. 

 Bubbles at Home 

bruisbalmacaron, 10,95 

euro, in de JBC Local 

Market op jbc.be
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BEAUTY

Pauze in een potje

Snel-snel crème op m’n gezicht 
kwakken? In turbulente tijden 
mag het wel wat meer zijn. Enter 
mijn nieuwste avondritueel: een 
mindful gezichtsmassage met 
het heerlijk geurende Maiwe.
 Maiwe serum, 38 euro, via 

maiweskin.com

Hemels haar

L’Arin wordt gerund 
door een moeder-
dochterduo met een 
plantenkennis die al 
generaties in de familie 
circuleert. Mijn coupe 
sauvage is een stuk 
minder wild 
met hun 
natuur-
lijke haar-
producten.  
 L’Arin shampoo,

vanaf 29,99 euro, 

via larin.be

Leeuwenlokken

Leonis Barbam zweert bij zes
plantaardige oliën om baard en

huid te voeden. Mijn lief is op zijn
beurt verslingerd aan hun zalige

baardolie.  Leonis Barbam baardolie,

24,95 euro, via leonisbarbam.com

Celestetic combineert het beste van 
cosmetica en farmaceutica. De crèmes 
op basis van superkrachtige actieve 
bestanddelen pakken huidschade aan 
zonder te snijden.  Celestetic active peel 

creme, 48,9 euro, via celestetic.be

Beauty-ondernemer
Caroline Rigo doet het

weer! Met i.am.klean
brengt ze een collectie

natuurlijke, vegan
make-up voor verschil-

lende types van
beautylovers.  i.am.kle

an mascara, 22,99 euro, 

via iamklean.be

Beste balsem
Een trekkende huid na 

je gezichtsreiniging? Dat is
verleden tijd met Makesenz’
balsem.  Makesenz cleansing

balm, 28 euro, via makesenz.be

Hocus pocus

Ik smeer 
Belgisch

PRINT MEDIA
MAIWE

Ref: 43062 / 5FCDE37B56

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2


