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24 lezeressen

klappen uit bed
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BELGIË BOVEN
Mode en beauty

van bij ons
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Silke (25): 'Die eerste klap^
DIE OPNAME HEEFT

MIJN LEVEN GERED'
Tessa (30) en Evelien (26)
verbleven in een

psychiatrische instelling

vergaf ik hem. ledereenl
maakt fouten, toch?'
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BELLE BELG
Niet alleen op modevlak scheert België hoge toppen,
LU
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er staan intussen ook heel wat beautymerken op onze
Belgische kaart.
PRODUCTIEJUDITH HENDRICKX

PRONAILS
Wat: naast een
reeks nagelver-

zorgingen en
ontelbare

RAINPHARMA
Wat: wat begon als merk met voedingssupplementen en eiwitshakes, is nu een lijn met

BEENATURE
Wat: honing is key
/ngred/entbijdit
merk omwille van zijn

een reeks innovatieve én steengoede produc-

voedende, verzach-

ten. Een gitzwarte charcoal-saub voor je voe-

tende, hydraterende
en helende

ten, een 4-in-i-dagcrème (semm, oogcrème,

dag- en nachtcrème) en hun legendarische

Afteroil (een bodyolie voor in de douche) zijn
slechts een paar van hun natuurlijke toppers.

GEiËaïSËQaa

nieuw in het gamma en meteen fan van: Aromatherapy
Essentials, een lijn douchegels en essentiële oliën met
waanzinnig lekkere geuren, www.rainpharma.com.

eigenschappen.

nagellakken en

J

-stickers heeft

dit merk ook
een semlperma-

nente nagellak
die veertien
dagen houdt en
je nagels niet
beschadigt.

cN

iïwi:a:™.raisfl
de lippenbalsem ruikt naar
abrikoos en vanille, en zijn romige
textuur is gewoon de allerzachtste
opdemarkt-€9,99-

idMi:Mïi?T:n=ra
magnesium. keratine.
vitamine B en H en
calcium maken van
VitalNail Serum
een échte opkikker
voorjenagels-€19www.pronails.be.

www.beenature.be.

JYB
CIME

Wat: sinds 2013 op de

Wat: het begon met een trektocht van Anke in

Belgische markt, voor

India en eindigde met een hele beautylijn met

mannen én vrouwen.

haar vriendin Isabel. De actieve ingrediënten

Milieuvriendelijk,

(wilde rozen, bessen, edelweiss...) van deze

natuurlijk en met

natuurlijke producten komen van planten die

daarbovenop heerlij-

groeien op drieduizend meter hoogte in het

ke geuren.

Himalayagebergte. Puur en ef&ciënt, dus

imi:t.-i™.y:Tr:ïn
Like a Virgin, een exfoliërend masker met rijstpoeder
en Bulgaarse roos dat
je huid tot in de diepte
reinigt en dode huidcellen
verwijdert-€25www.jybcosmetics.com.

geschikt voor gevoelige huidjes.
idMi:M;uw;uafl
de nieuwe ForYour Hands Only handcrème willen we inderdaad liever niet delen. Met abrikozenpitolie die meteen verzacht

IUTRI-INTENSIEVE
HANDCRfiMB

-€13,50-www.cime-skincare.com.
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CREATIVE
Wat: een volledige
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make-uplijn met
hightech formules
aan lage prijzen. Zonder parabenen en met
rijke pigmenten, dus

SELF

ze hoeven niet onder

Wat: natuurlijke, ecologische producten

te doen voor hun dure

zonder chemische ingrediënten in een mooie

concurrenten.

cocoonverpakking, ontwikkeld door de

I3»iTT:MCTW:ir:tfl
Feather Finish Matte
Foundation is ideaal
voor vette en gemengde
huidjes met een natuurlijk
effect-€15,95-BE Creative
bij ICI PARIS XL, www.
iciparisxLbe.

34-jarige klinisch psychologe Isabelle uit Geel.
la'.UiW.Yi'iiuafl

simply the best: een wasgel met verschillende oliën die je
huid reinigt maartegelijk ook superzacht houdt - € 28,65 www.naturalself.eu.

BILLYXCLUB
Wat: 'streef sharpfragrances', zo
omschrijft het merk zelf zijn geuren. Wij voegen daaraan toe: fan-

tastische packaging en originele
geuren die elk een heel eigen iden-

:^^^§^
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titeit hebben. Voor wie niet wil
ruiken als dertien in een dozijn.
liMl:».l^?l:lTïa
MsBillyX in een colab met Xandres
met nectarine, appelbloesemjasmijn,
patchoeli. vetiver, cederhout en tonkabonen-€ 49 -www.billyxclub.com en in alle
Xandres-winkels.

TOPIDERM

BELLE BULLE

Wat: ontwikkeld met

Wat: biozepen, -deo en
badtabletten met plant-

dermatologenzijn

aardige oliën en boters,

deze no-nonsense-

gemaakt in Brussel. De
zeep mag je zelfs op je

ï. •S.

producten top qua
prijs-kwaliteit. Zekerde

gezicht gebruiken omdat
ze zo zacht is.

heel droge, gevoelige

ldWlrt.1*W.I:TTïi
de haarolie breng je aan voor
je shampoo om je haar te hydrateren en ontwarren voor soepel
vallend, zacht haar-€20www.bellebulle.be.

huid heeft er baat bij.
iaMi:(.iwm:nïfl
badolie die zelfs de droogste huid
verzacht - € 17.40 - www.topiderm.eu.
HDileduboin :•'
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Wat: een Belgische familiezaak die

8 geuren in exact dezelfde

intussen in 38 landen producten

flesjes zodat je niet afgeleid

verdeelt met een hoge concentratie ï^\NNlC
van actieve ingrediënten.
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idMi:a?A'i.i:iTïn
Instant Flight Protection voorkomt een uitgedroogde huid en wallen in aircoruimtes (vliegtuig én kantoor) - € 28,40 - www.nannic.be.
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OTENTIC
Wat: 8 moodgroepen met daarin

wordt door advertenties of

INSTANT FLieHT
PIOTECTION

pure

packaging.
IdMliMÏA'I.raiÏfl
kies zelf jouw favoriet: parfumexperts en
een interactief systeem in de winkel leiden
je naarjouwsignaturescenf-e 69 www.otenticperfumes.com.

BODYSOL
Wat hypoallergene
producten met
aangename textu-

ren en geuren met
natuurlijke ingrediënten, ontwik-

ROMANCE ,
GEi. DOUCHE

keld i.s.m.

DC JCHEGEL

apothekers.
13MI:».-t™.I:TTii
Natura! Gold lichaamsolie die niet vet is en snel
intrekt. Geeft een mooie
gloedopjehuid-€12.99
- www.bodysol.be.

.Ufc».

DILADIES
Wat: 5 badlijnen met verschillende geuren, 100 % Belgisch.

Kwalitatief, zacht voor je huid én met unieke geuren, voor elk wat wils.
idMi:».itfA'r]:n=mjulietteTonic metverbena, citroen en bergamot-vanaf €3,49 -www.di.be.
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IKARI
Wat: na een
uitgebreide test en

huidscan krijg je
een eigen code en

CENT
PUR CENT

persoonlijke kit.
met hoogwaardige

tuurlijk uitziet op je huid, maar dat

ingrediënten, ont-

ook echt is. Een volledige hypoallerge-

wikkeld door der-

dations, mascara, concealer, primer,

lipliner en lipsticks.
ldW]:Mtfi\'W:)ia<l
de Loose Mineral Foundation combineert
een zuivere, lichtgewicht textuur met een mooie,
naturelle dekking -€34,99 - centpurcent.com.
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Skincare op maat,

Wat: make-up die er niet alleen na-

ne lijn met pure mineralen met foun-

i K /. R l

cosmetoloog Delböve im 965, gebaseerd
PURE l
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op homeostase, het principe dat je huid
zichzelf op natuurlijke wijze kan herstellen.

matoloog Karavani.
ldMI:M^™:)H(
die is heel persoonlijk,
al naargelang jouw
huidtype, ontdek het op
www.ikari-cosmetics.com
(vanaf€ 24.90).

DELBÓVE
Wat: een crème ontwikkeld door kapper en

Vandaag is het gamma nog steeds klein en
blijft de Crème Sorcière de hoofdrol spelen.
Cwtom Stcin Café

""i**™.rai=ni
Crème Sorcière gebruik je als dag- en nachtcrème en
meng je 's avonds met de Eau Sorcière tot een reinigingsproduct. HIJ herstelt het evenwicht injehuidenbrengtdie
weer in balans -€ 68 - www.delbove-cosmetics.com.
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