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BEAUTYOUE

^ o hod vraagt  pm

Ben je a lt ijd een  beet je hu iver ig voor  olie op je
gezich t , omdat  je er  zo van  gaa t  glimmen? Of
omdat  je founda t ion  dan  n iet  blijft  zit t en? Worry
no more! Want  de oliën  van  nu  t rekken  snel in
en  ze maken  n iet  a lleen  je hu id superzacht , de
meeste oliën  doen  ook écht  iet s voor  je hu id.

TEKST MANON HANSSEN

In  Afr ika  gebru iken  inheemse stammen a l

eeuwenlang onder  andere maru la -olie voor  de

verzorging van  hun  huid, t erwijl geisha 's hun

zijdezachte hu id aan  cameliaolie danken , san-

delhoutolie geliefd is in  India , en  zoeteaman-

del- en  tamanuolie in  Zuidoosr -Azië. Ook in

de westerse skincare nemen oliën  een  steeds

prominentere plek in . Sterker  nog, elk zichzelf

respecterend cosmet icamerk heeft  anno nu

wel een  olie in  zijn  collect ie. En  die wordt

enorm verwelkomd door  hu id (en  haar ).

Mult it asker
Olie op je gezich t? Waarom niet ! J e hoeft  n iet

bang te zijn  voor  een  glimeffect , want  de hu idige

formules t rekken  snel in . Naast  een  hydra te-

rende werking is de toevoeging van  slech ts een

paar  druppels olie aan  je dagelijkse verzorging

doordrenkt  met  voordelen . Zo zijn  de meeste

var ian ten  r ijk aan  verzuren  en  an t ioxidanten ,

die je hu id voeden  en  soepel houden .

Daarnaast  beschermt  de olie tegen  vr ije

radica len . Maar  ook a ls make-upremover

doet  olie goede zaken: zelfs de hardnekkigste

water -proofmake-up verdwijn t  spoor loos. Dat

a lles zonder  geboen  of chemische stoffen  -

vaak de veroorzakers van  huiduit slag. Ook

heel fijn : na  een  zonovergoten  zomer  helpt

olie je hu id te voeden  en  re herstellen  en

tegelijker t ijd kun  je olie gebru iken  a ls een
ondersteunende zonbescherming t ijdens een

wandeling in  de her fstzon . En  met  dank aan

de ka lmerende en  ontstekingsremmende

bestanddelen  is het  t evens een  redder  in  nood

in  t ijden  van  st ress. Bijkomend voordeel van

100% plan taardige oliën : ze hebben  geen
bewaarstoffen  nodig, want  bacter iën  en  sch im-

mels ver toeven  er  n iet  graag.
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BEAUTYOUE
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1. Clar ins Double Serum

Clar ins slaagde er in  om

alle ingrediën ten  die de
jeugdigheid van  de hu id

versterken  in  haar  iconische

Double Serum te stoppen . Naast

doelt reffende plan tenext racten  beva t

het  serum avocado-olie die je vellet je

lekker  soepel houdt . 30 mi €85

2. De Mamiel Sa lva t ion
Body Oil
Deze award winning

100% biologische olie is
a fkomst ig van  de baobab
(de apenbroodboom),
van  kokosnoot , camelia ,

a rgan  en  rozenbot tel.

Oftewel: een  oligopolie
in  een  flesje. 200 mi €93

3. Rodin  Olio Lusso luxuryface oil
De zoete amandel- en  a rganolie in  dit

wonderserum zijn  a fkomst ig van  de eerste

persing. La ten  we wel wezen , a ls Gwyneth

Palt row, LivTyler  en  Alexa  Chung zweren

bij deze cu lt -olie, dan  voegen  wij gewillig
wat  druppelt jes toe aan  ons beautyr itueel.

30 mi €150

1fl.02.| 30ml)

u
4. Chanel Huile de J asmin
Deze verzachtende en  voedende

'droge' olie beva t  hoogkwalita t ieve
jasmijn  van  de Chaneljasmijnvelden
uit  de Franse par fumst reek Grasse.

Geheim beautywapen: voeg een

druppel toe aan  je founda t ion  voor

een  mooie glow, sensuele geur  en

opt imale verzorging. 50 mi €110

Layenng
Oké, de voordelen  van  het  gebru ik van  oil is du idelijk,

maar : wanneer  en  voora l hoe in tegreer  je 'm nou  het  beste

in  je skincare? Een  huile is t e vergelijken  met  die leuke

vr iendin  die het  beste in  je naar  bovenbrengt . Maar  hang

je serum offlu ide voora lsnog n iet  aan  de wilgen: olie is

ju ist  per fect  om de werking van  deze twee producten  te

versterken  en  dien t  n iet  zozeer  a ls vervanging. Dit  doe je

door  middel van  layer ing. Breng een  olie daarom niet

onder  maar  ju ist  over  je vaste skincare aan  zoda t  de werk-

zame ingrediën ten  u it  zowel de olie a ls de verzorging berer

worden  opgenomen. Ook ideaa l voor  de win ter  wanneer  je

huid war  ext ra 's kan  gebru iken  in  de gure bu iten lucht .

Goed idee;
olie in  je lokken
Zomerst robaa lt jes, doe uw voordeel met  een  oliebehande-

ling. Breng wat  olie aan  op het  pasgewassen , vocht ige

haar  (voora l in  de punten , n iet  op de haarwor tels) en

slaap er  een  nacht je mee. Tadaaa!

Smeer  ook eens wat
olie in  de punten  van
je pasgewassen  haar
én  op je lichaam/ net

na  het  douchen

Snelle hydraboost
Ernst ige behoefte aan  een  vochtboosr  na  een  stevige h ike

in  de bu iten lucht? Maak je gezich t  een  beet je vocht ig en

masseer  met  wat  olie. Doe da t  met  zachte, ronddraa iende

bewegingen . In  bad voorkom je u itdroging door  een  paar

druppels olie aan  het  water  toe te voegen . Opgepast  met

in- en  u it stappen , her  bad wordt  er  wel glad van!

Snelt ip: verdeel direct  na  her  douchen  wat  olie over  je na t te

lichaam en  droog je dan  a f. Scheelt  weer  een  u itgebreide

insmeersessie met  lot ion .
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New kids in  town
Grote kans da t  je wel bekend bent  met  kokos-, olijf- en

amandelolie, maar  er  zijn  nog veel meer  soor ten  die ech t

een  plekje verdienen  in  je badkamer . We t ippen  er  vijf.

1.CAMELIA-OLIE
Deze vloeibare booster  wordt  gewonnen  u it  de zaden  van

de vrucht  die groeit  aan  een  specia le oliehoudende thee-

boom. Naast  een  vitaminecockta il van  vitamine A, B en  E

barst -ie van  de omega  3, 6 en  9. Trekt  bovendien  snel in

en  is per fect  voor  het  ka lmeren  van  gevoelige hu idjes.

2. MARULA-OLIE
Geliefd bij inheemse Afr ikaanse stammen en  hard op weg

om de skincare-wereld te veroveren . Wat  'm zo speciaa l

maakt? Niet  a lleen  is het  een  per fecte dorst lesser  voor  je

huid, ook verbeter t  maru la -olie de textuur  en  elasdciteit

van  de hu id. J ust  to name a  few.

3. J OJ OBA-OLIE
Oké, n iet  geheel onbekend, maar  de laa t ste ja ren  door  a lle

hypes een  beet je in  de vergetelheid geraakt . Onterecht ,

want  Indianen  en  Azteken  gebru ikten  jojoba-olie a l

vanwege zijn  medicina le, bacter iedodende werking bij

hu idziekten  en  ontstekingen . En  wist  je bijvoorbeeld da t

jojoba-olie r ijk is aan  vitamine E  en  heel makkelijk wordt
opgenomen door  de hu id zonder  de por iën  te verstoppen?

Sterker  nog, de olie lost  t a lg a ls het  ware op, wat  jojo-

ba-olie heel geschikt  maakt  voor  een  vet tere hu id.

4. RICE BRAN-OLIE
Naast  vitamine B en  E  beva t  dit  goedje squa leen , wat  ver -

ouder ing tegengaa t , en  l tot  2% gamma-oryzanol, een

kracht ige andoxidant . De olie werkt  a ls een  per fecte dorst -

lesser  en , nu  komt-ie: r ice bran  (r ijstzemelen) st imuleren

bovendien  de collageenproducue.

5.TEATREE-OLIE
Niet  een  olie om je hele gezich t  mee in  te smeren , want  h ij

is vr ij krach t ig en  kan  je hu id ir r it eren . Maar  wel per fect

voor  a ls je pu ist jes hebt  of wandjes. Even  aanst ippen  en

dankzij de bacter ieremmende werking ben  je zo van  je

huidproblemen a f.

5. Decléor  Aromessences

Ylang Canaga  serum

Met  maar  liefst  3% aan
essen t iële oliën , waaronder

ylang ylang en  lavendel, en

97% botan ische oliën , kun  je
h ier  met  rech t  spreken  van

een  serum met  100% act ieve

ingrediën ten . En  act ief zijn  ze!

Niet  a lleen  wordt  de onreine

huid best reden , ook het

ecosysteem van  de hu id

wordt  onderhouden .

15 mi€50

6. F ilorga  Oil-Absolu te
Een absolu te aanrader  is deze

r ijke cockta il van  camelia -,

bur it i-, abr ikozen- en

jojoba-olie. Een  droge huid
gaa t  er  spontaan  van  st ra len .

30ml€119
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BEAUTYOUE

7. Loïs tee Nour ish ing

Beauty Oil

De Nour ish ing Beauty
Oil u it  de Loïs

Lee-collect ie beva t

frangipani-olie. Deze

welr iekende, exot ische

bloemenolie heeft
an t isept ische,

sch immelwerende

eigenschappen  en  zorgt

ook voor  een  goed

herstellend vermogen

van  de hu id en , last  bu t

not  least , heeft  een

ontspannende werking

op body & mind.
50 mi €89

9. Rahua  Elixir  Daily
Hair  Drops

Toegegeven , wij

waren  a l om bij de
geur . Maar  ook de

ungurahua-olie in

deze ha irdrops is

supergoed, komt  u it

het  Amazonegebied

en  is r ijk aan  omega

9-vetzuren . Een

tweede leven  voor  je

haar ! Via  skins.n l

15ml€120

8. Gamila  Secret

Wild Rose Face Oil
Deze toverolie

bestaa t  u it

versch illende

kru iden  en  pure,

plan taardige oliën
waaronder  olijfolie.

P lus een  vleugje
wilderozenext ract ,

een  idea le oppepper
voor  de vermoeide

huid.

50 mi €81,90

10. Combray Facia l Oil
De per fecte olie om je hu id na  een
outdoor-dagje mee te pamperen .

Het  geheim? Een  gepa ten teerd
ant ioxidant , oxofu lleram, en  good

old dru ivenpitolie, die barst  van  de
omega  6-vetzuren . Deze mult it asker

in  een  flesje werkt  an t i-aging,

hydra teer t , ka lmeer t , beschermt  en

verzacht . 30 mi €130

11. Omorovicza  Miracle Facia l

Oil
Dit  vloeibare wonder  met  zoete

amandelolie en  helende
minera len  is verkregen  u it

heilzame bronnen  in  Budapest .

Viababassu .n l30ml€105

Co/c/pressec/-olie beva t
meer  werkzame stoffen

dan  /gewone/ olie

Check your  oi
Een plan taardige olie is ongeveer  twee jaa r  houdbaar , mit s

bewaard op kamer tempera tuur  in  een  donkere flacon  of op

een  donkere plek. Let  goed op de et iket ten  wanneer  je voor

een  zu ivere var ian t  wilt  gaan  en  check of er  100% zuivere

olie' op staa t . Vermijd hoe dan  ook de term enr iched' - het

gaa t  h ier  vaak om mengsels die slech ts een  scheut je van  de

gewenste olie beva t ten . Tref je de toevoeging tocopherol aan

op het  et iket : no problem, dit  is vitamine E  en  die voorkomt

oxida t ie van  her  product . Ga  bovendien  bij voorkeur  voor  een

cold pressed-var ian t : door  de koude persing gaan  er  wein ig

werkzame stoffen  ver loren .

'ce/h

•  Heb je last  van  Sen  droge, geïr r it eerde en

jeukende huid? Smeer  je dan  in  met  on t -
stekingsremmende avocado-olie.

•  Een  overgevoelige eczeemhuid vindt

verzacht ing bij kokosolie, dankzij het
hoge geha lte aan  omegavetzuren  da t

daar  inzit .

•  De hele dag gehydra teerd blijven  in  de
buiten lucht  gaa t  easy peasy met
lijnzaadolie.

•  Hennepzaadolie is hét tovermiddel bij
een  verslapte, doffe hu id. Ook een  idea le

ant ioxidantencockta il om een  vet te hu id

mee te hydra teren  zonder  de por iën  te

verstoppen .

•  Lavendelolie werkt  ka lmerend,

ontsmet tend en  ontstekingsremmend bij

acne.

•  P igmentvlekken  lich ten  op dankzij
rozenbot telolie, da t  daarbij ook dienst
doet  a ls een  soor t  ret inol (vitamine A) bij
fijne lijn t jes.

•  Even  voorstellen : sa ffloerolie, je n ieuwe

held bij schra le plekjes. Helpt  de hu id
ceramiden  aan  te maken , een  soor t

olieacht ige was die van  na ture in  de hu id

voorkomt .

•  Rozenolie zorgt  ervoor  da t  je por iën

slu iten  en  het  werkt  verkoelend, dus te

gebru iken  a ls a ftersun .
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