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Met de Rant introduceert Merrell
een nieuwe stijl. De sneaker is ge-
maakt van canvas en rubber. De
Rant heeft alles wat schoenfabri-
kanten steevast beweren (anato-
misch voetbed, comfort en voorge-
vormd footframe met air cushio-
ning), maar ziet er ook cool uit
dankzij de rubberen omlijning en
het gebruik van verschillende ma-
terialen. Prijs: vanaf 79 euro.

www.merrell.nl

Een sneaker van
rubber en canvas

Gewoon verband of standaard
pleisters laten door water of wrij-
ving vaak snel los. Erma Health &
Beauty ontwikkelde wonderver-
band, een zelfhechtend verbind-
middel dat wél tegen water kan.
Het spul is elastisch, waterproof,
hygiënisch, ademend en vuilafsto-
tend. Elk rolletje is 4,5 meter lang
en 5 centimeter breed, verkrijg-
baar in wit of blauw. Te koop
voor 7,95 euro bij de drogist.

Waterbestendig
wonderverband

Tassenfabrikant Storksak heeft de
luiertassencollectie uitgebreid.
Nieuw is bijvoorbeeld de uitneem-
bare organizer waarin potjes en
flesjes rechtop blijven staan. Ook
nieuw is de Snackysak die voed-
sel 4 uur lang warm of juist koud
houdt. Elke tas is voorzien van
een opvouwbaar verschonings-
matje, daarnaast is er ruimte voor
laptop, iPad en mobiel.

www.storksak.co.uk

Luxe luiertas met
organizer en Snackysak

Roomkaas met kruiden, dat is
niet nieuw. Maar de Zuivelhoeve
maakte er wat anders van: Heks’
nkaas. Met verse peterselie, prei
en knoflook. De kaas is bedoeld
om in te dippen, op brood te sme-
ren of om mee te koken. Verpakt
in een emmertje, recepten zijn bij-
geleverd. De Heks’nkaas is te
koop in diverse supermarkten
voor 2,99 euro (à 200 gram).

www.heksnkaas.nl

Heks’nkaas is roomkaas met
peterselie, prei en knoflook

Een van de nieuwigheidjes op de
nieuwe Exilim EX-ZR20 van Ca-
sio is de ‘rapid shutter’. Deze
zorgt voor razendsnelle autofocus
en verwerking van beelden zodat
je op hoge snelheid foto’s kunt
maken. De camera heeft verder
een groothoeklens van 25 millime-
ter, 8x optische zoom, en allerlei
fijne extra’s zoals de blur-tech-
niek. Verkrijgbaar in zilver, wit,
zwart en paars voor 269 euro.

door Cintha Rood

Z ij die wel eens met luchtvaartmaat-
schappij Singapore Airlines hebben
gevlogen, is het heel misschien op-
gevallen. Van de geurige, warme

doekjes die worden uitgedeeld. Tot in de ca-
bine en zelfs de stewardessen: alles en ieder-
een ruikt hetzelfde. Tanja Deurloo is direc-
teur van het Amsterdamse geurinstituut
Annindriya: „Onbewust associeer je de geur
die Singapore Airlines op hun reizigers los-
laat met positieve zaken zoals het verzorgde
personeel of vliegtuigen die op tijd vliegen.”
Datzelfde doet de überhippe Amerikaanse
modeketen Abercrombie & Fitch. Deurloo:
„Er hangt een intense geur, helemaal pas-
send bij de harde muziek, de halfnaakte
mannen die standaard in de winkel staan
én de merkwaarde. De geur voegt een extra,
onzichtbare dimensie toe.”
Tanja Deurloo is geurexpert. In haar insti-
tuut ontwikkelt ze deze zogenaamde corpo-
rate identity-geuren voor het bedrijfsleven.
Om tot een ultiem passende geur te komen,
duikt ze in alle lagen van zo’n bedrijf en
stelt uiteenlopende vragen om tot een dui-
delijk geurprofiel te komen. ‘Hoe vertaalt
het personeel de sfeer op de werkvloer’, of
‘als het bedrijf een smaak zou hebben, wel-
ke zou dat dan zijn?’ Deurloo: „We werkten
laatst aan zo’n bedrijfsgeur, toen een perso-
neelslid zei dat de firma naar tosti zou sma-
ken. Omdat hij die smaak associeerde met

een informele cultuur. Dat houdt niet in dat
de uiteindelijke geur naar tosti’s ruikt, maar
het brengt ons wél dichter bij de kern van
zo’n organisatie.”
Consumenten die niet naar de doorsnee
luchtjes van de drogisterij willen ruiken,
kunnen ook terecht in het geurinstituut. In
de Perfume Lounge biedt Deurloo Personal
Perfume Profiling (PPP) aan. Door middel
van een vragenlijst over voorkeuren, wen-
sen, leefgewoontes en eventuele allergieën,
wordt bepaald welke geur op het lijf geschre-
ven is. Bij voorkeur geschiedt de PPP in de
frisse buitenlucht van de tuin van het insti-
tuut en zijn zowel de cliënt als de medewer-
kers parfumloos. Dat zijn de ideale, neutrale
omstandigheden om tot het gewenste resul-

taat te komen. „Uiteindelijk wil je iemand
in een bepaalde geur vangen. Maar je kunt
er ook eigenschappen mee benadrukken of
verzachten. Als er een extravagante persoon-
lijkheid binnenkomt die de ruimte figuur-
lijk helemaal inneemt, raden we soms juist
subtiele geuren aan die zo’n persoon wat
minder uitvergroten,” vertelt geurdeskundi-
ge Deurloo.
De cliënten ruiken tijdens de PPP diverse
parfummonsters waaruit de ultieme geur
wordt geselecteerd. Mocht iemand er tij-
dens de anderhalf uur durende sessie niet
uitkomen, dan gaan Deurloo en haar mede-
werkers net zo lang door tot de perfect pas-
sende parfum uit het aanbod van zo’n 500
verschillende geuren is gevonden. Voor de

nostalgische geesten onder u is er ook de
mogelijkheid een ‘verloren geur’ te traceren.
Hardcore parfumfans kunnen daarnaast te-
recht bij een Parfumista Profiling. „Dat zijn
mensen die bijvoorbeeld het verschil tussen
een echte of synthetische rozengeur kennen
en specifieke voorkeuren hebben.”
Degenen die niet uit het aanwezige parfum-
aanbod willen of kunnen kiezen én een
ruim budget hebben, laten een parfum op
maat maken. In samenwerking met een pro-
fessionele parfumeur wordt uit diverse in-
grediënten een exclusief ‘bespoke-parfum’
gecreëerd. Dat is geen optie voor het gemid-
delde beautybudget. De prijzen voor zo’n
persoonlijke lijfgeur beginnen bij 7.000 eu-
ro. Daarvoor krijgt de koper dan wel de ze-
kerheid van een unieke geur die door nie-
mand anders nabesteld mag worden.
Maar denk vooral niet dat je met een per-
soonlijk parfumadvies voor de rest van je le-
ven gebakken zit. Tanja Deurloo: „Mensen
komen dikwijls een tweede keer langs voor
een update van hun parfumprofiel. Als bij-
voorbeeld een relatie uitgaat, kun je behoef-
te krijgen aan een geur die een nieuw begin
markeert. Een nieuwe levensfase vraagt
soms om een andere geur.”

www.perfumelounge.nl

reageren?
consument@wegener.nl

Nieuwe Casio
knipt razendsnel

Lijfgeur
op maat

Isadora Lebouille en Tanja Deurloo (rechts) van geurinstituut Annindriya: „Uiteindelijk wil je ie-
mand in een bepaalde geur vangen.”  foto Annindriya/GPD

! Ons reukzintuig bevindt zich zo ongeveer tus-
sen onze ogen. Dit zintuig is direct gekoppeld
aan de oerhersenen oftewel het limbisch sys-
teem, waar emoties als lust en angst ook hun
oorsprong vinden. Door deze rechtstreekse
verbinding kunnen bepaalde geuren de heftig-
ste emoties opwekken.

! Wanneer we geboren worden is onze ‘geurbi-
bliotheek’ nog leeg. De eerste opgeslagen
geur is die van onze moeder: deze herkent
een pasgeboren baby binnen een half uur.

! Wereldwijd zijn er zo’n 11.000 parfums gere-
gistreerd.

! Je favoriete flacon bewaar je bij voorkeur op
een koele en donkere plek: zo blijft de geur
langer intact.

! Omdat een droge huid een parfumgeur niet
zo lang kan vasthouden, is het verstandig de
huid in te smeren met een ongeparfumeerde
olie voordat je parfum gebruikt.

! Ben je allergisch voor geparfumeerde water-
tjes? Diverse parfummerken zijn ook in vaste
vorm en zelfs als ketting verkrijgbaar. Ook
kun je het geurige goedje eens op je haar
spuiten in plaats van op de huid.

Voor het perfect passende
luchtje laat je een persoonlijk

parfumprofiel maken.
Consumenten die niet naar
de doorsnee luchtjes van de

drogisterij willen ruiken,
kunnen terecht in een

geurinstituut.

Geurfeiten


