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BEAUTY I ONDER REDACTIE VAN CLAUDIA KOOPMAN
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r) Ftawless Satin 14oisture Foundation
van Sensai biedt de glans van een zijde-
zachte huid met een finish die niet plakt.
ln g tinten. e SS,SZ (go mt).

2) Just Bloom uit de Collezione Privata
van Vatmont is een eigentijdse witte
bloemengeur. EdP € 25o (oo mt).

3) Perricone MD Vitamin C Ester Brigh-
tening & Exioliating PeeI verslevigL.
verhetdert en egaliseert de huid. c zz.

4) Dermatogica Awaken Peptide Eye

GeI hydrateert, verstevigt, egatiseert en
zorgt voor minder watlen. e 59 (t5 mt).

5) Atpha-H Liquid Gotd Midnight
Reboot Serum is een nachtserum met
gtycolzuur en granactieve retinoíde.
Het helpt tegen fijne tijntjes, rimpeltjes,
dofteíd en pigmentatie en is ideaat
voor de pre- en postmenopauzate huid.
ezg,gs (so ml).

6) De waterleIie in Dior La Mousse Off/
On ontdoet de huid streetzacht maar
efÍciënt van vuiten zetfs de meest
hardnekkige [onglasting make-up. c 45

z) Dior timíted edition Rouge Dior.
Shade roo Nude Look Velvet. € 44,50.

8) Guertain lntense Repair Youth Oit-
in Balm bevat een ve.rlroogde concen
tratie honing en biedt een verbeterde
weerstand.tegen dagetijkse irriterende
factoren. Het herstett de huid met inten-
se hydratatie en voeding. e zr7 (Bo mt).

9) / skin regimen / Ginger Cleansing
OiI is een oit-to-mitk-formute met
96,20,/o natuurlijke ingrediënten.
c 4: (r5o rrt).

ro) Lancaster Softening Perfectioning
Toner met niacinamide en witte
viooitjesextract tonifi eert, verzaclrt,
hydrateert, verkwikt en verfrist.
c ao (4oo mt).

r) Cotril Hydra lnfinity Spray is een
m ultifu nctioneet sprayrnasker dat
vochtarnr haar hydrateert en ontwart,
en vormvastheid en rneer hydratatie
geeft. c r9,so (zso mt).

tz) phitosophy hope in a jar skin
resurrection overnight power hydrator
stimuteert de celvernieuwing en gaat
uitdroging, dofheid en een ruwe huid-
LexLurrr legen. c aG (7< ml).

r3) Fitorga's vernieuwde Time-Fitler
5XP Crème heeft een gtadstrijkend
effect op het gezicht en de hals.
€ 64,9o (So mt).


