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i) MetGuer la in  Méteor ites Foreverso

Baby Glow Touch  creëer  je in  een  oogwenk

een  per fecte, fr isse, heldere en  st ra lende

temt . €40.

2) Eau  de Memo, de n ieuwste crea t ie van
Memo Par is, is een  or iën taa lse, bloemige

uniseks geur  met  cit rusacht ige groene

thee-akkoorden , een  har t  van  jasmijn  ab-

solu te en  in  de basis de warmte van  leer .

€200 (100 mi).

3) Bot tega  Veneta  Eau  de Velours is een

geraffineerde, bloemige leerchypre met  a ls
middelpunt  de blaadjes van  fluweelzachte
roos. EdT vanaf € 63 (30 mi).

4) Ca lvin  Klein  OBSESSED forwomen is
een  or iën taa lse, a romat ische groene fou-

gère met  wit te lavendel en  romige musks.

Vanaf €49 (30 mi).

5) Met  het  One Essent ia l Skin  Boost ing
Super  Serum gaa t  Dior  naast  vervuiling

van  buitenaf nu  ook de schadelijke werking
van  VOS (vlucht ige organische stoffen)
binnenshuis tegen . Pr ijs vanaf €91 (30 mi).

6) Estée Lauder  Double Wear  Highligh-
t ing St ick is een  vloeibare h igh ligh ter  en
applica tor  ineen . De lich te formules

houden  tot  ach t  uur  lang. Verkr ijgbaar  in
de t in ten  Rose Glow, Peach  Glow en

Champagne Glow. € 39,50 (14 mi).

7) Montblanc Legend Night  is een  a ro-
mat ische houtacht ige geur  geïnspireerd op
de Gent lemen 's Club, de mythe van  man-

nelijkheid en  myster ie. EdP vanaf €38
(30 mi).

8) Philosophy renewed hope in  a ja r
revita lizing creamy foam cleanser  is een

hydra terende rein iging met  een  milde
exfoliërende werking. €30 (150 ml).bin-

nenshuis tegen . Pr ijs vanaf €91 (so mi).

9) Sisleya  L'ln tegra l Ant i-Age Crème
Contour  des yeux et  des levres werkt  op

de belangr ijkste problemen van  de oog-en

lipcontour . € 163,50 (is mi).

io) Voor  a lle skin-emergencies is het

in tensieve, herstellende an t i-ir r it a t ieba l-

sem io ba lm van  Indeed tabora tor ies het

go-to product . € 29,95 (sa  mi).

n) Vilhelm Par fumer ie is het  luxe par -
fummerk van  de Zweedse New Yorker

J an  Ahlgren . Hij laa t  zich  inspireren  door
her inner ingen  en  belangr ijke plekken  en
personen  u it  zijn  leven . Smoke Show met

leer  en  roos in  de spot ligh ts is een  ode

aanjazzclubs. EdP€2io (100 mi).
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BEAUTY

i) Advanced Renewat  Infusion  Serum,

afkomst ig u it  Per r icone MD's met  hy-

drogeen  ver r ijkte n ieuwe skincare-regime

H2 Elementa l Energy Collect ion , is een

in tensieve an t i-aging behandeling die te
gebru iken  is a ls kuur . e 260 (4x9 mi).

2) Coach  for  Men opent  met  nash ipeer

en  kardemom en  eindigt  met  vet iver  met

een  vleugje suède en  amber . Vanaf e 35

(40 mi).

3) De mannengeur  Colonia  Pura  van

Acqua  di Parma heeft  een  warme,

zonnige u it st ra ling met  fr isse, heldere

cit rusnoten . Pr ijzen  EdP vanaf €83

(50 mi).

4) De n ieuwe SENSAI Foundat ions creëren

werkelijk flawless skin  voor  iedere vrouw.

Dit  n ieuwe beautyr itueel begin t  met  het
aanbrengen  van  de lich t  gouden  Glowing
Base, die met  de hu id versmelt  en  deze er

direct  gladder  en  st ra lender  u it  laa t  zien .

€48,30 (30 mi).

5) Torn  Ford Pr iva te Blend Oud Minera le
is een  compleet  n ieuwe in terpreta t ie van

Oud, namelijk fr is, zilt ig en  naut isch .

EdP vanaf €199 (so mi).

6) Met  Guer la in  Oud Essent iel, de derde
crea t ie geïnspireerd op de Or iën t , geeft
par fumeur  Thier ry Wassers een  ver rassen-

de, fr isse draa i aan  zijn  ode aan  'het  hout

der  goden '. EdP€is8 (125 mi).

7) In  Guer la ins Black Per fecto by La  Pet ite
Robe Noire omlijsten  een  vleugje leer  en

amandel het flora le rozenhar t . EdT vanaf

€6s (30 mi).

8) Paula 's Choice Resist  Ant i-Aging Eye
Gel is een  lich tgewicht  ooggel die de teke-
nen  van  verouder ing tegengaa t , ka lmeer t

en  verzorgt . €36 (is mi).

9) Estée Lauder  Pure Color  Envy Lash
Mult i Effect s Mascara . Eén  mascara  dr ie

looks.€32.

10) Allies of Skin  lA™ All Day Mask is een
supercharged hydra terende en  verstevi-

gende booster  die beschermt  tegen  ver -

vulling. €99 (so mi).

n ) Combray Facia l Oil is opgebouwd
rondom het  kracht ige an t ioxidant  oxofu lle-

ram. Deze mult i-purpose olie werkt  an t i-

age, hydra teer t , ka lmeer t , regenereer t ,

verzacht  en  beschermt . € 130 (so mi).

12) Afkomst ig u it  Diors New Look Fa ll
Meta lics Paradox 917. € 27.

8
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BEAUTC| HAAR

Love a t  fir st  touch
Goldwell in t roduceer t  een  u itbreiding van
deKerasilkCont rolöjn . De n ieuwe, inno-

va t ieveKerasilkCont rolDe-Fr izz Service

verminder t  plu is en  ver fraa it  de na tuur lijke
vorm van  het  haar  (gedurende 4-6 weken

lang) in  slech ts één  uur  en  is daarmee een
snel a lterna t ief voor  de gerenommeer-

de KerasilkCont rol Kera t in  Trea tment . da t
een  langdur ige verander ing naar  per fect
glad en  zacht  haar  teweeg brengt  (3-5

maanden  lang). Twee n ieuwe producten

voor  de verzorging thu is, Kerasilk Cont ra !
De-Fr izz Pr imer  en  de Humidity Bar r ier

Spray, ver lengen  de beleving en  het  resu l-

taa tvan  de sa lonservice, en  maken  het

aanbod compleet .

Pr ijs: €28,95

Alles voor  kru llen
Twisted van  Sebast ian  Professiona l is een  n ieuwe lijn  speciaa l
voor  kru llend haar . De zes op onderwaterplan ten  geïnspireerde
producten  zijn  ver r ijkt  met  F lexi Alg Complex, da t  zorgt  voor  lang-
dur ige hydra ta t ie, veerkracht , elast ische flexibilit eit , an t i-fr izz en
defin it ie voor  kru llen  en  slagen .

Pr ijzen  vanaf e 22,69 voor  de Twisted Cur l Reviver  Spray (150 mi)

Kn ippen  & verzorgen
Des te langer  het  haar , des te meer  het  blootgesteld wordt  aan  de
meest  u iteen lopende invloeden , zoa ls UV-st ra lingen , mechani-

sche of chemische belast ing door  föhnen , st ijlen  of kleuren . Met
name lang haar  kan  h ierdoor  in  de punten  fu t loos, dun  en  broos

zijn  en  er  on tstaan  gespleten  punten . The Carecut  rekent  h ier
mee a f. Dit  n ieuwe professionele verwarmde haarknipsysteem

werkt  op elekt r iciteit  en  zorgt  ervoor  da t  de haarpunten  t ijdens
het  kn ippen  opnieuw worden  verzegeld. Hierdoor  houdt  het  haar
de na tuur lijke vocht igheid- en  verzorgingssubstan t ies vast . De
verzegeling wordt  in  dr ie fases precies op uw haar  a fgestemd
(fijn , gemiddeld of dik haar ), zoda t  het  haar  in  de punten  gedu-
rende langere t ijd dikte behoudt  en  er  gezond en  mooi u itziet .

Er  zijn  inmiddels 17 sa lons die een  knipbeur t  met  The Carecut  aan-
bieden , waaronder  J ejfrey J anssen  van  Coup d'E ta t  in  Amsterdam.
J e i/indt  de oi/er ige sa tans via  de storeloca tor  op thecwewt .n i
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