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Met de Grand Cru heeft BABOR
een buitengewone ampullenkuur
van een week gecreëerd voor de
bijzonder veeleisende huid. De
kuur stort met de rosékleurige

ampul die met een kostbaar
extract uit de Damascus roos
verstrekt en glodmaakt. In de
volgende stap zorgt de witte

ampul met het extract uit de roos
alba voor een jeugdig stralende

teint. Als afsluiting wordt de
zwarte ampul met de Baccara roos

gebruikt voor een optimale
bescherming tegen vrije

radicalen. 7 x 2 mi; € 49,90.
Verkrijgbaar vanaf augustus bij
de BABOR Instituten en online

via www.babor.nl

Combray introduceert zijn tweede verjongende
geiichtsolie, nu op basis van avocado.

Avoiado-olie bevat een hoge dosis essentiële
vetiuren en heeft de bijzondere eigenschap diep

in de huid te kunnen doordringen. Het wordt
bovendien razendsnel door de huid opgenomen,

waardoor u snel resultaat liet. Combray
Rejuvenating Fudal Oil is rijk aan betacaroteen,
leuthine, antioxidanten en vitamine A, C, Den E

en het stimuleert de collageenaanmnak. De
bijzondere olie werkt kalmerend, het hydrateert
de huid optimaal en het vermindert fijne lijntjes,
rimpels en pigmentvlekken. Verkrijgbaar in een

flacon van 30ml (€ 140), in een handige
Miniatuur van 3ml (€  22,50) of in een Travel

Pack van 2X3ml (€ 40).
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©MDe parfumeurs van Yves Rocher hebben

een nieuw geurverhaal ontwikkeld met
een fruitig chypre-akkoord, om uw
halons weer terug te vinden. Mon

Evidente is een parfum met sprankelen-
de, verzachtende geurnoten waarmee u
uzelf hervindt. Mon Evidente is als een

diepe ademhaling, een gevoel van
vreugde en volmaaktheid. Het parfum is
voorzien van een dop van essenhout om

weer in contact met de natuur te
komen. Mon Evidence is online en in alle
Yves Roiher winkels beschikbaar sinds

1 ou9ustusvoor€ 31,90.
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Kruidvut introduieert de nieuwe
Originals #DIY Bodykit, een
bodycrème geschikt om alleen te
gebruiken, maor die speciaal is
ontwikkeld om een 'home made
spa treatment' gevoel te geven

door het te mengen met een
natuurlijk ingrediënt. Zo kunt u
het product mengen met bij-
voorbeeld cacao, (bruine) suiker
of honing. De #DIY Bodykit
bestaat uit de Kruidvat Originals

Bodycrème Kokosolie 200 mi, een
mengsthnaltje en een spatel om de
ingrediënten te kunnen mengen.
De bodykit is vanaf nu te koop in
alle Kruidvnt-winkels en via
www.kruidvut.nl voor € 4,99.
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