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leder seizoen laat linda Cantelia, make-upmeester van Armani, zich inspireren door
de modevisie van Giorgio Armani en dat
resulteert in een kleurrijke Runway-makeupcollectie. Met de LIZ 2018-show als uitgangspunt heeft Cantello weer een aantal
must-haves ontwikkeld voor in je toilettas,
zoals de Blend & Layer Muhi-Usage Fluids.
Giorgio Armani Runway, Blend &
Layer Multi-Usage Fluid, €28.

LIP-TIP
Deze verzorgende lippenbalsem kun je 'los'
dragen of over je lippenstift voor extra glans,
comfort en een diepere kleur. Met de handige
applicator breng je precies de juiste hoeveelheid
aan van de fijne olieachtige textuur, terwijl je de
lippen meteen 'masseert' en kalmeert.
Sisley, Photo-lip Delight, in Cool, Pretty en Sweet, €41.
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Feest voor de fans van Erdem:
Nars introduceert een limiled
edilion-collectie in samenwerking
met het modehuis en, jawel, de
nostalgische romantiek die de
ontwerper kenmerkt straalt af van
de fijne make-uppaletten. Onze
favoriet? Dit exemplaar met vijf
tinten lippoeders.
NARS, lippoederpalet

Poison Rose, €39.

PRIKKELEND
Het leuke aan deze nieuwe geur van BOSS
is de spannende combinatie van tegenstrijdigheden: het is namelijk licht én krachtig,
dankzij het contrasttussen de sprankelende
topnoten van roze peper en groene mandarijn, het bloemige hart en de verslavende
basis van geroosterd cacao.
Ba ss , Boss the Scent for Her,
eau de toilette, 50 mi, €74.
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M.A.C heeft de handen ineengeslagen
met Jeremy Scott, de excentrieke creatief
directeur van Moschino_ Het resultaat is een
make-upcollectie geïnspireerd op popmuziek, met als uitblinker dit oogschaduwpalet
vermomd als retro-boombox met maar liefst
29 tinten, variërend van nude tot uitbundig.
MAC, Eye Shadow X 29: LO-Fl, €75.

BLOEMENCORSO
Het parfum Gucci Blaam krijgt er een
zusje bij! Aqua Di Fiori is een frissere en
groenere uitvoering van het origineel en
is samengesteld uit een tot de verbeelding
sprekend boeket van jasmijnknoppen,
Chinese kamperfoelie, tuberoos, groene
galbonum, musk en krachtige zwarte bes.
Gucci, Gucci B/oom Aqua Di Fiori,
eau de toilette, 50 mi, €80.

SUN-KISSED
De voorjaarsmake-upcollectie van Chanel
is er een vol dromerige zomerkleuren. Zo
staan de warme goud- en bronstinten in
dit palet in het teken van de zon, terwijl de
dieprode blush een knipoog is naar een
spannende midzomernachtdroom ...
Chanel, Pa/effe Essentielle Été, €60.

POWERELIXER

Less is more en dot
geldt ook voor de
nieuwe gezichtsolie van
Combray. Deze fijne olie
bevat slechts twee ingrediënten, maar dat zijn
dan ook niet de minste.
Dankzij het krachtige
antioxidant Oxofulleram
in combinatie met druivenpitolie wordt de huid
beschermd tegen vrijwel
alle invloeden van buitenaf. Een life-saver!
Combray, Regenerating
Facial Oil, 30 ml, €130.
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Spy On Me Nude of Strip Me Fuchsia? De nieuwe verzorgende lipbalsems

van Yves Saint
Laurent dragen sexy namen en zijn om je lippen bij af te likken. Het kokoswater en het
granaatappelextract zorgen voor de nodige zomerse verkoeling en creëren een volumineus effect.
YSL, Volupté Liquid Colour Ba/m, €36.
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