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MAKE-UPTRENDS
HET SEIZOEN VAN DE CONTRASTEN

SKINTECHNOLOGY
HOE WERKT HET BIORITME VAN DE HUID?
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DOOR: SUSANNE HELLENDOORN
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STERKE
MANNENHUID
Babor Men zorgt voor een vitale, sterke

huid met weerstand. De producten
bevatten het seriewerkstof-complex

Taurec. Dat bestaat uit taurine, hop en

Siberische ginseng en zorgt voor meer
vitaliteit en energie. De huid gaat er glad-
der uitzien en reageert minder gevoelig
op milieu-invloeden en stress. De nieuwe

mannenlijn van Babor bestaat uit: Anti
Wrinkle Face & Eye Energizer, Dynamic
Face Moisturizer, Calming After Shave
Fluid, Ultra Comfort Shaving Foam en
Vitalising Hair & Body Shampoo.
Verkoopprijs: vanaf €  17,50.
Meer informatie:

Babor: 045 - 531 83 oo en

www.babor.com

3-IN-l
GEZICHTSOLIE
Annemarie Börlind heeft een 3-in-i

gezichtsolie ontwikkeld voor de huid die
last heeft van dofheid, irritatie, donkere
vlekken en rimpels. De drievoudige wer-

king beschermt de droge en veeleisende
huid tegen blauw licht, oxidatieve stress
en huidverouderine. De bestanddelen -

onder meer Himalaya-kersenolie, gouds-

bloem en bisabolol - zijn afkomstig uit
sociaal-ecologische teelt.

Verkoopprijs: €  38,50. Meer informatie:
Care Cosmetics: 088 - 996 62 oo en

www.carecosmetics.nl
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GLADDERE HANDEN EN
VO^EN
OPI Nederland heeft een lijn ontwikkeld om handen en
voeten intensief te voeden en te beschermen. De pro-
ducten van Pro Spa manicure & pedicure bevatten onder
meer cupuagu-boter en witte thee. Deze ingrediënten

staan bekend om de intensief voedende eigenschappen
en ze zorgen voor een zichtbaar zachtere, egalere en
gladdere huid van handen en voeten. Pro Spa bestaat uit

veertien high-performance producten.
Meer informatie: OPI Nederland: 0492 - 55 25 07 en
www.opi.nl

KRACHTPATSER
VOOR DE HUID
Combray heeft een nieuwe
gezichtsolie aan haar lijn toege-
voegd. Combray Rejuvenating
Facial Oil, op basis van avocado-

olie, bevat een hoge dosis van het

gepatenteerde antioxidant Oxo-

fulleram. Het beschermt de huid
tegen vrije radicalen en schade
door omgevingsstress, zoals lucht-
vervuiling, uv-Hcht en rook. Avocado bevat

een hoge dosis essentiële vetzuren en heeft

de bijzondere eigenschap diep in de huid te
kunnen doordringen. De olie werkt kalmerend,

hydrateert de huid en het vermindert fijne lijn-
tjes. rimpels en pigmentvlekken.

Verkoopprijs: vanaf €  140,00 (30 mi). Meer
informatie: Combray: 050 - 577 2418 en
www.combray-skincare.com
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Diet Couture heeft een nieuw product ontwikkeld dat helpt om vet rondom orga'
nen (visceraal vet) te verminderen. De Crazy Kinda Crush Cleanser bevat de werk-
stof Kudzuwortel, dat helpt bij het detoxen van het lichaam. Vet rondom organen

brengen. De capsules van Diet Couture kunnen - naast een gezonde levensstijl
-ondersteunend werken om het visceraal vet te verminderen.

Verkoopprijs: vanaf € 29,95 (60 capsules). Meer informatie;
Diet Couture: 088 - oo8 99 22 en www.diet-couture.com
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