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Om op de hoogte te blijven van alles
wat er aan nieuwtjes omgaat in het land
van make up en lichaamsverzorging

Wow
van de maand

Voor 60 plussers
Expert Fondamental

Pitti
char
Yasmina Rossi is fotografe en fotomodel Deze
ravissante Francaise van 61 werd geboren op
Corsica en is het pittige en charmante gezicht
van de nieuwe antiverouderingscrème voor zes
tigplussers Expert Fondamental hiernaast

Diadermine zorgt voor een primeur een multi
actieve crème voor zestigplussers tegen een NEW
zacht prijsje De antiverouderingscrème dag
en nachtcrème voldoet aan de hoge eisen van
een rijpe huid en maakt daarbij gebruik van
fotolyase een enzym dat tot 50 van het be
schadigde DNA in de huidcellen herstelt Ook
mooi meegenomen de collageenvernieti
Ei we huio
gende enzymen nemen met 80 af Het ide
Si maiuiis
aal product wanneer je huid een opkikker
kan gebruiken Vul je verzorgingsritueel aan met het serum
en de oogbalsem uit hetzelfde gamma Heerlijk toch die textuur
Gamma Expert Fondamental van Diadermine 13 99 stuk in de supermarkt www diadermine be
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Top 5
van verzorgingsproducten
o Pep Start Eye Cream
van Clinique

Time Filler Mask van Filorga
Deodorant Spray
van Biotherm Homme

0 Purity Made Simple
van Philosophy

Moisture Surge Thirst Relief
van Clinique
Bron webshop lei Paris XL

Nieuwkomer

Helemaal vlekvrij
We hebben er allemaal al mee te maken

gehad de gele plekken die zonnecrème
achterlaat op de kraag of mouwen van
een T shirt Bestaat er dan geen zonne
crème die geen vlekken maakt op kleding
Toch wel van Nivea Je herkent het brede

gamma aan de afbeelding van een wit
T shirt op de flacons

Sun Protect Hydrote van Nivea vanaf 12 49 voor 200 ml
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Somatoline
Cosmefc

Nade foodtruck

de beautytruck
Na de foodtrucks is het deze zomer uitkijken
naar de eerste beautytruck Bij Pimp Your
Beauty kan je kiezen uit een handen en voe
tenverzorging vanaf 8 een gelaatsbehan
deling en make up vanaf 10 een soft of een
antistressmassage vanaf 12
De ideale
beauty break
Waar Je leest het op www pimpyourbeauty com

Doen of niet
Olie in sprayvorm

Nee niet voorje
slaatje maar om te
vermageren
Want olie dringt nog altijd het best in de huid
en is dus het meest doeltreffend Dat bewijst
deze niet vette spray die de huid stimuleert
en verstevigt en ook de microbloedcirculatie
een boost geeft waardoor de huid
er mooier uitziet Een must have voor wie met

mooie armen en benen wil uitpakken Voor
moeilijker te temmen lichaamszones is er De
tox Slimming Night dat s nachts inwerkt

Slimming Spray Use Go van Somatoline 38 voor 125 ml
in de apotheek en drogisterij

IngTecliënt
in de kijker
Kweepeerblad
Het merk Clarins dat

gespecialiseerd is in
lichaamsverzorging
bracht onlangs een
product op de markt
dat deze zomer

onze afslankings

Zomerse CC
Door haar bescher
ARTISTRY
ÉDEAL RADIANCE

mingsfactor 50 hoef je
niet langer te kiezen
tussen een zonne

il luminating CC Cream
CC Crème Luminancc
50 UVMJV0 PA

crème een preventieve
antiverouderingscrème
en een huidcorrige

Body Fit gaat de
strijd aan met drie
soorten vetcellen

de vetopslagcellen
de vetverbrandings
cellen en de vezel

productiecellen
Hoofdbestanddeel is

rende crème Deze

het extract van

3 in l CC Cream wordt

kweepeerblad

vast een voltreffer

u

coach moet worden

Illuminating CC Cream SPF50 van
Artistry Ideal Radiance 3 tinten
46 voor 30 ml

Body Fit van Clarins 54 voor
200 ml in de parfumerie en op
www clarins fr

verstuivingen zonnespray

per lichaamszone onderbenen
gelaat armen moetje
aanbrengen om goed
beschermd te zijn tegen de zon

Gebruikje zonnecrème
dan is een streep crème zo lang
als je vinger de juiste dosis
voor elke lichaamszone
Bron Uriage dossier zonneproducten 2017
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