
Jobhoppers
Zij switchten succesvol naar
een compleet andere job

ÏSCHELORETTEPRET!^

5 leukste
vrijgezellenweekends

voor het
voorjaar

Nieuwe modetrends
op een rijtje

Gesmeerd &
goedgekeurd
De 13 fijnste nieuwe
beautyproducten
voor de lente
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Meer volgers

dan hun baasje!
De leukste Vlaamse

Instapets
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2 april: Wereld
Autisme Dag
2 vrouwen met
autisme over hun
uitzonderlijke talent
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Ze kwamen, wij zagen én we

waren ervoor gewonnen.

Na drie maanden intensief

smeren, spuiten en tapoteren

zijn we eruit: dit zijn de
allerbeste beautylanceringen

van deze lente.

PRODUCTIE: ELISABETH BUNGENEERS / FOTO:TJORVEN BOUCHER/
CTYLINGlMAfilEKEDEPAUW

l/GROOT LICHT
Highlighten is botter dan ooit, en deze lowbudgetpoeders
zijn net voldoende gepigmenteerd om je huid te doen stralen
zonder het gevaarte lopen te glimmen als een discobal.
Master Holographic Highlighters - € 12,99 - Maybelline,
drogist.

2, BENEN BOVEN!
Rokjestijd? Dat is vooral gedoe... Maar deze gladmakende
crème, gemaakt om gesprongen adertjes en blauwe plekken
op je benen te camoufleren, maakt het leven - puf, kraak,
zucht- wel een stuk makkelijker. #firstworidproblems
Venatrix Por Perfect Legs -€ 117 - Nannic, www.nannic.be.

3/EAU-LA-LA...
Givenchy bracht deze kanjer net een week te laat uit voor
onze parfumspeclal, maar je zal het geweten hebben: dit is
de allerlekkerste parfumlancering van het seizoen. Als je into
frisse geurtjes bent, that is.
Eau DeGivenchy-€ 83,50 - Givenchy, parfumerie.

4, WIJ HOUDEN HET NIET DROOG
Zij die last hebben van droog, weerbarstig en warrig haar,
groeten u niet langer. Niet omdat we minder vriendelijk
geworden zijn, wel omdat we na het vinden van deze
shampoo niet meer tot bovenstaande categorie behoren.
5 Sens Enhancing Shampoo -€ 11.92 - Furterer, apotheek.

5, GEL DOET HET WEU
Niet te onderschatten wat een goede oogontschminkervoor
je blik doet. Deze vernieuwende micellaire gel voelt ontzet-
tend fris aan en is uiterst vriendelijk voor onze kraaienpootj'es.
MicellairSkin Breathe Micellaire Gel DemaquilantYeux
-€ 3,49-Nivea, drogist.

28 FLAIR.BE

Flair (NL)   27/03/2018    Periodicity : Weekly    Printrun : 70,612    NANNIC    BODY CARE    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



^.^^^

©^

^'sx^'
^ ' to',"Ï'Ï,1-
l|j cececf.bitfftï ^i,^,i,c,;^ r;{

^.

%-..

:1S)
t-- w^ ^ •^7'»jr<jL^ ^ •.__. . _^ _ ^

^NUDE'.EYESHADOW PALETTE'I PALETTE.QMBRES A PAUPIÉRES NUES
i^2^'^-F-^^^ '•i^7,-

i \ ~~ Ba i m
Mk

.„.'.noaoe/PoutSrcTJ

BEAUTY

De 13 fijnste
nieuwe producten
voor de lente
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•6/
We waren al fan van de Infaillible-foundati-
ons, maar bij deze foundationsticks kunnen
we ook nog 'gemaakt voortwee linkerhan-
den' aan het lijstje voordelen toevoegen.
Infaillible Stick Sculptant - € 14,99 -
L'Oréal, drogist.

7,
Ofwel is dit een fantastische primer,
ohwel zijn wij niet zo sportief als we dachten.
Eigenlijk zijn beide antwoorden correct.
You Better Work Gym Proof Primer -
€3,59-Essence, drogist.

8,
Zwarte puntjes zien we liever gaan dan
komen, en met dit fancy product is het leuk
afscheid nemen. Smeren, mengen met
water, exfoliëren, en klaar!
Blackhead Solutions Self-Heating
Blackhead Extractor -€ 32 - Clinique,
www.clinique.be.

9,
Een ultramatte llpstick die Je mond
hydrateert dankzij een verzorgende olie?
Laten we de wetenschap bedanken! Oh,
en hij mikt on-weer-staan-baar lekker.
Grand Rouge Mat -€ 22,90 - Yves Rocher,
www.yves-rocher.be.

10,
Een verzorgende bodylotion die dankzij
probiotica ook als een deodorant werkt?
Whatatimetobealive!
Prebiotic Skin Lotion - € 59 voor 250 mi
- RainPharma, www.rainpharma.com.

Il/
Je huid optimaal verwennen na een dagje
kantoorstress? Het kan voor minder dan
één euro.
Relaxing Mask Cocoa Butler & Almond
Oil-€0,99-Kruidvat.

12,
Alle oogschaduwkleuren die we op dit
moment willen hebben, zitten blijkbaar in
één sexy doosje.
Nude Tude Oogschaduwpalet - € 34,95
-TheBalm.Di.

13,
De allernieuwste vijand voor onze huid?
Blauw licht, afkomstig van computerscher-
men en telefoons. Gelukkig werkt deze
crème als een beschermend schild.
Age Protect Fluide Multi-Actions -
€ 23,92-Uriage, apotheek.
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