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BEAUTY I ONDER REDACTIE VAN CLAUDIA KOOPMAN
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t) Labareau The Protector biedt be-
scherming tegen UVA- en UVB-straten,
milieuvervuiling en vrije radicalen.
€ r09 (3o mt).

z) Daisy Marc Jacobs Skies Limited
Edition bevat een fris en aquatisch
blauw mineraalakkoord, lotusb[oemen,
sandethout en musk. € 76 (So mt).

3) Roc Mutticorrexion Hydrate & P[ump
Daity Moisturizer SPF3o. Luchtige
get-crèmeformute met hyaluronzuu r

die de droge en futtoze huid verzorgt
en beschermt tegen UVA/8. € 34,99
(5o mt).

4) ln Guerlain Habit Rouge L lnstinct
geven amber, rozen, hennep en een
leerakkoord het parfum een onstuimige
signatuur. EdP vanaf e 7z (5o mt).

5) Bevroren appeI en pepermunt geven
without, muskaatsatie en kanee[ een
frisse splash in Boss Bottled Marine
Limited Edition. EdÍ vanaf c 73 (5o mt).

6) Girt of Now Lovety is opgebouwd
rondom het speciaal voor Elie Saab
gecreöerde ormond-btoemextract, een

fl uweelzachte btend van oranjeb[oesem
en amandet. EdP vanaf c 59 (3o mt).

7) Ja[urox Youth Mineratizing Serum van
Cotril met hyaluronzuur, silicíum en

marien cottageen hydrateert, voedt en

versterkt het haar. € 34,95 (roo mt).

B) Mitu Smooth Talker is een lichtge-
wicht, ctean-beauty Body BaIm die snel
intrekt, heertijk ruikt en niet plakt.
€ 24,9s (zoo mt).

9) Lancaster Sun Perfect Perfecting
Ftuid SPF5o is suncare, skincare en
make-up ineen! De getinte zonbescher-
ming geeft een matte finish en voor-
komt huidveroudering. c 49 (3o mt).

1o) Voor Miss Dior Essence heeft het
huis de voltedige rozenoogst van
Domaine de Manon gedistitteerd tot
een een houtachtige en sensuete ode
aan de koningin van Grasse. P.n.n.b

ri) Trinny London Vitamin C Serum
Boost Up bevat vitamine C en ethytas-
corbinezuur. Het verhe[dert, egaliseert
en beschermt en geeft een oppepper
aan de vermoeide huid. e Bz (3o mt).

rz) Redken Btondage High Bright Sys-

tem Shampoo met vitamine C verwij-
dert onzuiverheden die blond gekleurd
haar donkerder, doffer en matter ma-
ken en houdt het haar hetder en licht
tussen kappersbeurten in. e rz,z5.
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