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Foutje 
bedankt!
Plastische 
chirurgie 
gone wrong

Tanja 
Jess 

over haar 
roerige 

huwelijk
'Je gooit niet 

zomaar de 
handdoek in 

de ring'

Summer 
beauty 
by Leco

Mag Amalia's 
vriendje 
(weer) mee?
Zó vieren 
onze royals 
vakantie

Nu.Even.Niet.
Nee zeggen 
kun je leren
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5 Super stickie
Een super-de-luxe vegan lipstick in een matte, 

satijnen of shiny finish, gehuld in een fancy 
navulbare huls ontworpen door Dries himself.  

Refillable Lipstick, in 30 tinten, no. 68 Ruby Jimmy 
(Satin) €69 & Refill €35 Dries van Noten

6 Mascara magie
It’s almost magic dat zo’n kleine huls zo’n groots 

wow-effect geeft: belachelijk veel volume en 
pikzwarte ‘zachte’ wimperhaartjes. Net als haar 

voorgangers een volumesizer, maar mét een 
verzorgende, waxvrije balsem en een serum van 
acht aminozuren. Hierdoor ‘harden’ je wimpers 
niet uit en blijven ze sterk. Nice! Hypnôse Le 8 

Mascara, €39,95 Lancôme

7 Foetsie
Volgens beautygoeroe Huda heeft concealer 

maar één taak: oneffenheden verhullen zonder 
in (oog)plooien te kruipen. Na drie jaar testen 
is het voor elkaar: deze geeft een natuurlijke 
(opbouwbare) dekking, verheldert (zie je er 
meteen uitgerust uit) en zit urenlang goed.  
#FAUXFILTER Luminous Matte Concealer,  

in 29 kleuren, 9 ml, €29 Huda Beauty

8 Cama, cama, camelia 
Een voedende serum, verwerkt tot een mist. Het 
ster-ingrediënt? De rode camelia, de lievelings-
bloem van madame C.  Voedend en verfrissend, 
en legt een soort beschermlaagje over je huid. 
N°1 De Chanel Red Camellia Revitalizing Body 

Serum-in-Mist, 140 ml €78 Chanel

9 Stralenjager 
Zelfs in de wispelturige Hollandse zomer 
schitter jij als een zonnetje dankzij deze 

selftan drops, die vitamine C bevatten en je huid 
(ja, ook die opgebouwde zomerteint) extra laat 

stralen. The Self-Tan One Sun-Kissed Drops,  
30 ml, €24 Hello Sunday via The Coucou Club

10 Coupe soleil
Doffe lokken? Geef je haar een opfrisser met 
dit hydraterende masker, dat zonne-, zout- en 

chloorschade herstelt.  Beach After Sun 
Recovery Mask, 200 ml, €23,50 Cotril

11 The glow must go on 
Laat je skin dit leave-on gelmasker opslurpen. 
Bevat wondermiddel vitamine C en mineralen 

die je huid een energieoppepper geven. GinZing 
Glow-Boosting Mask, 75 ml, €33 Origins
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