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GRAZIA
BEAUTY

ONDER DE 35 EUR[)
Laat bet feest ntaar beginnen, wanï ruet deze uerwenfauorieten rnaak

je iedereen blij, Instant bappiness gegarandeerd!

CIME
Grecli tac'.tbcrc9y

1. HANG MAARAAN
DE BOOM
Strooi een beetje happiness enjoy
rond met deze feestelijke kerst-
ster vanJo Malone. Hierin vind
je twee luxe mini's: Poppy &
Badey Cologne (9 ml) en de

§7ood Sage & Sea Salt Body
Crèmes (15 ml). Kan niet
anders ofdat worden heerlijk
ruikende feestdagen.,Io Malone
C ltristmas ornament € 3 2

2. COUPE DU FËTE
Botox voor jehaar? Vby notl

Dit cadeau is perfect voor
iedereen die graag glanzend
va-va-voom haar met kerst wil,
maar meestal rondloopt met
lusteloze lokken. De nieuwste
aanwinst Youth in deJalurox-
lijn van het Italiaanse premium
merk Cotril bevat onder andere

hyaluronzuur en organische
siliconen, die je haar optimaal
voeden, hydrateren en

versterken. Cotril Jalurox youth

€34,95 000 rnl)

3. FEESTOPTAFEL
Leuk om de feesttafel mee te
versieren ofom als cadeau te
geven. Deze luxe Christmas
crackers met daarin een klein
cadeautje als een mandarijn-
muskus-handzeepje, handcrè-
me en lipbalsem doen het altijd
goed. Ze zijn er in vier varian-
ten en met de allerleukste
namen: §7arm wishes, You are

my favourite, You rock en Let it
glow. Tbe G ift Label C hristmas

crackers €29,99

4. HEBBEN WE EEN
OOGJEOP
De feestdagencollectie van
M.A.C is zo mooi dat je het
Iiefst alles in je winkelmandje
zou gooien. Kan natuurlijk,
maar als je toch moet kiezen,
is deze glitteroogschaduw.in

warme pruimtint er zeker
een waar je punten mee
scooft . M.A.C S bapabdter
eyahadow in kleur Calling
your bluff€22

5. HOLIDAYSARECOMING
Als er één crème is die kerst
schreeuwt, is het wel deze van
Kiehl s. Speciaal voor de feest-

dagen heeft het Amerikaanse
huidverzorgingsmerk een aan-

tal klassiekers opgenomen in
een limited edition holiday col-
lection. Geillustreerd door de

Franse kunstenaar Marylou
Faure en dat levert ware parel-
tjes op. Deze gezichtscrème is

ultra licht, maar toch extreem
voedend. Kiebts U hra facial
cream €31 (50 ml)

6. ALTIJD HANDIG
Om in je handen te klappen!
Zo fijn, is deze giftbox van het
Belgische skincaremerk. Je
vindt hierin niet alleen de

bestseller For your hands only,
een heedijke handcrème, maar
ook de nieuwste body en hand
was- & scrubgel Nuts about
you. Mooi meegenomen: de

giftbox is niet alleen 100%
duurzaam, maar je steunt er

ook automatisch een goed doel
mee.Zo gaat een deel van de

opbrengst naar het Little
Doctors-project in Nepal.
Cïrne Giftbox €29,90
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