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FLAIR CARE S
Bij Flair houden we van mooie

spullen, en nog meer als ze ook nog

eens duurzaam, lokaal gemaakt en

ecologisch zijn. Zij krijgen voortaan

deze vignetjes, zodat ookjij ze kan

herkennen.
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Shop slim, shop Belgisch
en/of ecologisch.

#trending Onze experten over

de need-to-knows

-100 euro look No more

combistress

My body & me Esmeralda
Beauty Happy holiday hair
Make-over Mara

Must follow Evelyn

Verhestraeten

CuliVivalavegaBBQ
Deco Tuttifrutti
Reizen Museumhoppen

Chillax Tips voor een topweek

Job Als ik groot ben word ik...

Bedgeheimen Sylvia en Wouter

Emo 'Zonder die bloeddonors

was ik hier niet meer geweest'
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1.1 BEAUTY

1\

tiaü Zon, zee, strand

en...eenbescha-

digd, futloos kapsel.
Notthis time. Volg

detipsvandepro's

en beleef een zomer

zonder kopzorgen.
BEELDPRODUCTIE: ELISABETH BUNGENEER5 /
FOTO'S:TJORVENBOUCHER

Wanneer er restjes chloor, zweet en zout in je haar

achterblijven wordt het sneller vet en futloos. Lees:

je lokken kleven tegen je hoofd, voelen onfrisener

valt niets mee aan te vangen. Jochen: 'Gebruik een

shampoo die je haar beschermt tegen de zon maar

die tegelijk ook opgewassen is tegen zand, zweet

en chloorresten.' Neem ook uitgebreid de tijd om

hem goed in te masseren zodat alle vuilrestjes wor-

den losgewerkt. Spoel daarna lang en grondig na

met lauwwarm water. Wordtje haar heel snel vet, fris

je haarwortels dan tussen wasbeurten in op met

droogshampoo.

MEENEMEN OP VAKANTIE

tï De Mousse Au Lotus
Volumatrice geeft dun en
futloos haar extra volume,
doet het glanzen en be-
schermt het tegen de zon
-€ 29,60-LeonorGreyl,
leonorgreyl.com.
De Refreshing Dry Sham-
poo absorbeert overtollige
oliën.zweetrestjesen
onfrisse geurtjes en geeft
je haarwortels tegelijk een
lift-€ 12,50-Rituals.

Tenzij je steevast met een badmuts op je hoofd

zwemt, loop je altijd het risico dat je haar verkleurt

door chloor. De zon zorgt er op haar beurt ook nog

eens voor dat je kleur vervaagt en doffer wordt. Jo-

chen:'Gaje maar een weekje op vakantie, dan vol-

staat het om een shampoo te gebruiken voor ge-

kleurd haar. Die bevat meestal al een basisfilter die

je haar beschermt tegen verkleuring. Breng je een

paar weken in de zon door, dan is een beschermend

product met uv-filter een must voor gekleurd haar.'

MEENEMEN OP VAKANTIE

KSoleilCrèmeUVSubli-
me is een leave-incrème
die je lokken beschermt
tegen schadelijke uv-stralen
en ze tegelijk hydrateert
-€ 25.90-Kérastase.

kerastase.be.

Deze Shampoo met
Pomegranate Oil legt
een beschermlaagje rond
je haar en houdt de kleur
levendig, hij is bovendien
100% vegan-€ 5.99-
Nature Box, verkrijgbaar bij
Kruidvat.
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Maak je haarzomerklaar
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Haarelastiekjes (of nog beter:

een scrunchie, katoenen elastiek-

jes ofspiraalvormige elastiek

wegens minder strak en zonder

ijzeren stukje) zodat je je haar kan
vlechten of opsteken, zo worden

de lengtes minder blootgesteld

aan de zon en heb jij minder last

dat warme nektapijtje.

Een hoed of pet, om je lokken

ook eens een dagje vrij te gunnen

van die brandende zon.

Je steun en toeverlaat: een

goede, ontwarrende borstel die je

haar niet beschadigt.

Anüchloortips

Op strandvakantie zouden jij en je krullen hoogda-

gen moeten beleven. Jochen: "Zout in de lucht is

goed voor je natuurlijke krullen en zorgt ervoor dat

ze mooi vallen. Dat verklaart ook waarom een sea

salt spray onmisbaar is voor de perfecte beach

wai/es.' Ga je naar een tropische, vochtige bestem-

ming, dan ziet het er iets minder rooskleurig uit. 'Of

je nu dun of dik haar hebt, in een vochtige omgeving

is de kans groot dat het gaat pluizen. Dat is makkelijk

te verhelpen door een paar druppeltjes olie aan te

brengen op de lengtes om ze te verzwaren.'

MEENEMEN OP VAKANTIE

Frizz Dismiss is een antistatische spray op
oliebasis die statisch of kroezend haar meteen

gladmaakt-e33-Redken.redken.be.
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Kapper Jochen Vanhoudt: 'Zorg dat je haar

in topconditie is voor je op vakantie gaat. Laat de punt-

jes bijknippen zodat ze niet verder kunnen splitsen. Ga je

zonnen en zwemmen, dan speel je beter op safe met

verzorgingsproductenvan eenzonnegamma. Om je

puntjes zacht en soepel te houden en te beschermen

tegen schadelijke invloeden kan je olie aanbrengen.'

René Nagels van Nannic: 'Het klinkt misschien gek,

maar water droogt uit. Als je lang in bad ligt,

worden je handen rimpelig, omdat het water het vocht in

onze huid mee opneemt. Hetzelfde geldt voor je haar.

Hoe gezonder je lokken, hoe minder risico dat ze vocht

verliezen. Je hebt er dus baat bij om je haar goed

te voeden als je vaak in het water gaat. Zeker wanneer

er kalk of chloor in dat water zit.'

MEENEMEN OP VAKANTIE

UV Filter+Aloe
VeraSolarSublime
hydrateerthethaarna
blootstelling aan de
zon, doet het opnieuw
glanzen en beschermt
tevens tegen uv-stralen
-€26.20-Serie Expert
L'Oréal Professionnel.
Repairing Shine
HairOil op basis van
arganolie hydrateert
en herstelt je droge
lokken-€ 3.45-Hask,
verkrijgbaar bij Di.
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BEAUTY
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Een jeukende hoofdhuid kan tijdens
de zomer verschillende oorzaken

hebben. Jochen: 'Chloorresten die

achterblijven in je haar kunnen je

hoofdhuid irriteren. Ook stylingpro-

ducten als droogshampoo of haarlak

die niet goed zijn uitgewassen kun-

nen voor een jeukend gevoel zorgen.

En last but not least: een verbrande

hoofdhuid kan ook flink jeuken. Ver-

geel dus zeker niet om ook uv-be-

scherming op je kruin aan te brengen,

zekerwanneerje haar in een midden-

ofzijscheidingligt.'

^ ^ r^i ^^^ ,^,^^^1 nff, r; n n i^»J© Ki©(3)ï(.2JLTjll.Ülj®J

René Nagels van Nannic: 'Op je

hoofdhuid zitten - net als op de rest

van je lichaam -van nature bacteriën

en schimmels die je huid en haar ge-

zond houden. Soms kunnen die mi-

cro-organismen uit evenwicht raken,

bijvoorbeeld door alcohol, een ander

voedingspatroon of een te agressieve

shampoo. Als dat gebeurt, kan je last

krijgen van een droge, schilferige en

jeukende hoofdhuid. Dat kan je op-

lossen door een verzorgend product

te gebruiken dat de verhouding van

bacteriën op je huid herstelt.'

MEENEMEN OP VAKANTIE

a
PHYTO

0-T05<

ef

Deze Rehab Mist verfristje haar en heeft
dankzij eucalyptus een verkoelend effect -

€ 19,90 - Phyto, verkrijgbaar in de apotheek.
De Soft Balancing Shampoo zuivert,

herstelt het evenwicht van Je hoofdhuid en
werkt kalmerend -€ 12,50 - Uriage,

verkrijgbaar in de apotheek.

NANNlC SANNiC

Het Day Care en Night Care Serum
bevat ingrediënten die de micro-organismen
op je hoofdhuid in balans houden. Bovendien

maken ze je lokken sterkeren stimuleren
ze de groei -€ 89,95 voor de twee serums -

Nannic.nannic.be.

Eerste hulp in het buitenland
Wst als is haar het toch mlnder

goed begint ie deen op vakantie?

jochen: uVeï^ nïs'L ts oiêris. oa

nsar een pi'atselijke ^chconi'ieids-

zaak en i!"ives;eer in Groducten die

j 2 h 5 3 r n o g k u n pi i n 'e d d e n .Als j e

moet kiezen, kooo dan liever een .

goed haarmasker in de plaats van

ser. :cna;tioner. h\en ie c'; ver;or-

ainc'smerken in hei ouiieniand n'et

:o goed. kies dan voer producten

die ;o nstuuriiik mcQsiiik asrorrnu-

leer:; zijn- Pure ;rc;an- 01 iokoso!!?

^?;l9ha3rü3n misse h'sn \\i s i vettsr'

en ^vaarder rnsksn dsn ie lief is.

maar :o DrengjeTsnm];~iSte geen

cï5e3c3ns;'ic ;on is -~i ?. hst ?s n -

orïnc'sn v3'"; een n!n!<i isaa ciie - ii

haar noa sitiic! vloor het t'erdere

vsnooc vsn ie v3ion;!2 'n ssn in^e'

MODELJENNA BIJ DOMINIQUE MOD6LS/TEKST: CHAR-
LOTTE DE LOOSE. MET DANK AAN NANNIC EN JOCHEN
VANHOUDT.
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