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DE BADKAMERGEHEIMEN VAN 

CAROLINA PIZZUTILO 

  
1. Hyaluronic Acid 
Molecular Spray 

Collistar, € 20,99. 

2. Nourishing Cleansing 
Oil bottle Maiwe, € 42. 

Opstaan met zachte muziek 

en straffe koffie, 
uitgebreide borstelsessies 

en gezichtsmassages met 

olijfolie. Carolina Pizzutilo, 

oprichtster van het platform 

voor duurzaam welzijn 
Ada Studios, vertelt over 

de producten in haar 

badkamerkast, schoon- 

heidsroutines en 

beautyrituelen. 

Tekst Kim De Craene 

VERTEL ONS IETS OVER JE 

OCHTENDROUTINE? 

“Ik hou van de ochtend. Ik sta op 
rond halfzeven, ontwaken valt me 
helemaal niet zwaar. Ik gun mijn 
lichaam de tijd om wakker te 
worden; stretchen helpt daarbij. 
Ik drink een halve liter water en 
ondertussen zet ik mijn cafetière. 
Mijn verzorgingsroutine is 
eenvoudig. Ik reinig op basis van 
een olie of crème, afhankelijk van 
wat mijn huid nodig heeft. 
Ik exfolieer met een Koreaanse 
lotion, hydrateer met een mist en 
werk af met een serum op basis 
van vitamine C en een oogcrème. 
Ik verblijf in een warm land — 
ik pendel tussen België en Italië — 
dus moet ik minder hydrateren. 
Ik gebruik zo goed als geen 
make-up: een concealer als ik 
donkere kringen heb wegens 
intensief reizen of slechte slaap. 
En als er een speciale gelegenheid 
is, een dramatische mascara.” 

EN JE AVONDRITUEEL? 

“Die is bijna identiek aan mijn 
ochtendroutine. 
's Avonds sluit ik de verzorging af 
met een kalmerende olie op basis 
van cactusvijg, heel Italiaans. 
En ik verwen mijn huid met een 
massage. Ik gebruik hiervoor 
een zelfbedachte techniek met 
mijn handen en een Gua Sha- 
steen. De massage geeft 
een boost aan de huid 
en stimuleert de bloedcirculatie” 

PERSONALITY BEAUTY 113 

WELKE BEAUTYPRODUCTEN KAN 

JE NIET MISSEN? 

“Ik ben fan van ongecompliceerde 
producten die doen wat ze 
beloven, met rechttoe rechtaan 
formules. Ik reinig met 
The Nourishing Cleansing Oil van 
het Belgische Maiwe, mijn 
gezichtmassage doe ik met een 
lokale olijfolie of met de After Sun 
Face Oil van Curu Skin, op basis 
van cactusvijg en abrikoos. Ook de 
verfrissende Hyaluronic Mist van 
Collistar heb ik altijd op zak.” 

JE ULTIEME TIP OM ER SNEL 

BETER UIT TE ZIEN? 

“Mijn dagelijkse gezichtsmassage, 
die 10 minuutjes in beslag neemt, 
doet wonderen. Het is een 
specifieke techniek met de handen 
en vingers, zonder tools. Een paar 
keer per week ga ik 100 keer door 
mijn haar met een borstel van Mason 
Pearson. Mijn grootmoeder zei altijd 
dat dit de mooiste lokken gaf.” 

WELKE BEAUTYTREND ZEGT JE 

NIETS? 

“Getatoeëerde wenkbrauwen: 
ik vind wenkbrauwen zo bepalend 
voor de gezichtsuitdrukking. Als er 
iets misloopt met het permanent 
tekenen van de wenkbrauwen, 
is alles om zeep.” 

HOE GA JE OM MET OUDER 
WORDEN? 

“Uiteraard zou ik voor eeuwig de 
huid van een zestienjarige willen, 
maar ouder worden maakt nu 
eenmaal deel uit van het leven. 
Ik vind het interessant om te zien 
hoe je gelaat en lichaam evolueren 
en hoe je zelf kan bijdragen aan 
een gezond leven. Een dieet volg 
ik nooit, ik geloof er niet in. Alles 
draait om evenwicht, niet om 
extremen. Ik heb recent een Pilates 
Teacher Trainer Certification 
behaald, dat een nieuwe wending 
aan mijn parcours zal geven. 
Ik beoefen al jaren pilates en 
geloof in de verbinding tussen 
lichaam en geest van de work-out, 
en hij is ideaal om de spieren te 
versterken. Ook meditatie maakt 
deel uit van mijn dagelijks leven.” 

JE FAVORIETE BEAUTYTIP? 

“Las af en toe eens een periode in 
dat je je verzorging beperkt tot het 
absolute minimum. De detox zorgt 
ervoor dat de huid kan ademen en 
opnieuw zelf oliën en cellen kan 
regenereren op een natuurlijke manier.” 
www.ada-studios.com

Ad value : optionalMAIWE
Source : MARIE CLAIRE BELGIE Date : 01.10.2021

Keyword : MAIWE Circulation : 11.858

Page(s) : 113 Reach : 234.600*

Journalist : Kim De Craene Frequency : Periodic

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4- | 1 / 1BE 109300659T | *CIM RATED


