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Van producten die mooi zijn en meer-

dere functies hebben, worden we
dubbel zo blij. De Lash2brow vanTrinny
London, een mascara en wenkbrauw-

product ineen, is erg handig. Met beide
borsteltjes breng je in een handomdraai
precles genoeg product aan. Tip: als je

de wenkbrauwhaartjes omhoog borstelt
krijg je een mooi lifteÍfect.

TRINNY LONDON LASH2BROW € 33,50
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Goed nieuws I ltaliaans glamourhaar-

merk Cotril is nu ook in Nederland
verkrijgbaar. Het heeft een geweldige lijn

met hyaluronzuur die als een Íiller werkt
voor je haar. Het wordt er sterk en glan-

zend van, en dat zie je echt. Deze lijn is
niet bedoeld voor dagelijks gebruik maar
als herstelbehandeling voor één keer per

week of twee weken. COTRIL JALUBOX

SHAMPOO 3OO ML € 19,50
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De nieuwe bodylijn Verbena van Arket bestaat uit
een hand wash, body wash, hand lotion en hand
balm en is verrukkelijk. De kruidachtige bloemen-
plant verbena, gecombineerd met Írisheid van

citroen en gemaaid gras, ruikt écht naar de Scandi-
navische natuur. ARKETVERBENAWASH 5OO ML € 19

LOTION 3OO I\IL € 19 BALIV 50 ML € 9
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Voor een heldere teint en minder

vochtophoping rondom je ogen
moet je wel even je best doen, maar
als je er eenmaal aan gewend bent,

. valt het best mee. Borstel twee keer
per week je (droge) huid; dat stimuleert

je lymfesysteem waardoor giftige stoffen
sneller worden afgevoerd en er meer

zuurstof ontstaat in de cellen. Ook don-
kere kringen worden er minder mee. Doe
dit na het reinigen maar vóór het aanbren-

gen van je crèmes. NEW BEAUry BRUSH

FACE € 30
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Dit peel-offmasker van het
Deense Jorgobé werkt net als

een stofzuiger op deT-zone. Er zit
niacinamide (83) in, wat de poriën

superefficiènt verf ijnt en oneffen-
heden vermindert. Ook geschikt
voor de gevoelig huid want er
zit geen alcohol en parf um rn.

JORCOEÉ NIACINAMIDE PEEL OFF

MASK 65 ML € 27VIA DOUGLAS

iborjaarsschoonmaak
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Eén keer perweek een goed

masker op je snoet doet veel voor
je huid, zeker als er vitamine C in

zit, want dat vermindert oneffen-
heden, geeft een heldere uitstraling
en zorgt voor een egale huidstruc-
IUUT. THE ORGANIC PHABMACY

60 ML € 60VIA BABASSU.NL
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Als Ce sneeuwk ckjes uit de
gronC kornen is het ïijd cnr
de w nterbecutyspullen ïe

stcllen Op Ce enïelilsï een
nieuwe gceCe nnosccrc,

een potentele lilfgeur err Ce

besïe lipverzorging
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Deze peeling van Abloom werkt
even anders dan we gewend zijn,

namelijk als masker (één à twee
keer per week) en maak je aan met
biohoning of kef ir (vegan optie).

Enzymen van papaja en ananas

verwijderen dode huidcellen en

vuildeeltjes zodat je huid.er stra-

lend, helder en Íris uitziet. Werkt
als een tierelier. ABLooM oRGANtC

ENZYME PEELING 1OO ML € 56
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