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Liefste lezeressen,
'Winnaars gaan er niet zijn dit jaar en ze lees:de mannen - mogen al die ringen
terug verkopen', aldus een oud-verleidster
na het zien van de eerste aflevering van een
nieuw seizoen Temptation Island. Met
Deborah en Tim doet er ook een koppel uit
mijn hometown Aalst mee. Lize, die vorig
seizoen haar liefJeffie dumpte om met de
Johnny Depp van de Aldi Ken te beginnen,

Wil jij een
Flairabonnement?

^ ©SBÜËR^ Mi >

Surf dan naar www.magstore.be/

,'fê y\^

flair of mail naar abon@flair.be.

Bellen kan op 02/309 29 05.

heeft er geen goed oog in. 'Dat koppel van
Aalst overleeft Temptation niet', zegt Lize in
een filmpje op Flair.be. "Ik ben naarschool
geweest in Aalst en dat is daar de gang van
zaken.' Net nu - zoals je vorige week in Flair
kon lezen - Aalst de nieuwe trekpleister is
voor hipsterwinkels en dito volk, wordt beweerd dat het er alle dagen Temptation is.
Ik herinner mij mijn humaniora niet als een
soort Temptation live, maar op Facebook
liepen de meningen onder Aalstenaars
uiteen. Maar goed: we
hebben nu nieuwe deelnemers die voor ophef
kunnen zorgen.

ACHTER DE SCHERMEN

aji(@ ^
.(?'i>4 f.^r^^''

Li/ '^Sfff Goed goud!

PS Op Flair.be (heb jij onze nieuwe gratis
app al gedownload?) hoef je niks van

Na de lingerieshoot mocht lezeres en

Temptation te missen. Elke donderdag om

gelegenheidsmodel Jennifer ein-de-lijk

20u bespreken Robine en Eline live op Flair

die cupcakes verslinden. Respect dat ze

Facebook al het Temptoüon-nieuws samen

er zo lang is kunnen afblijven!

met BV's en T/-deelnemers. Niette missen!

De mooiste lingeriemode, met Jennifer In een
glansrol, ontdekje op blz. 12.

Volg Frederik ook op Twitter (@swaef) en Instagram
(@frederik_van_flair).
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Wat smeer je en in welke volgorde?
Moetje nu wel of geen verzorgende crème gebruiken onder een BB-crème?

Smeer je eerst je oogcrème meteen dagcrème eroverheen of andersom? En je zonnebescherming en serum, wanneer kwamen die ook alweer? Soms voelt het aan als hogere
wiskunde, zo'n beautyroutine. Geen stress, wij geven tips!
PRODUCTIE: ELISABETH BUNGENEERS

ELKE DAG
Vooraleer je je laat ontmoedi-

">t,a|i ;'):TONER

gen door de hoeveelheid beautyproducten die hieronder opgesomd

Een toner is de laatste jaren een

staan: je hebt ze heus niet allemaal nodig!

beetje in de vergetelheid geraakt,

Maar sommigen onder ons-we spreken

maar met de opkomst van de Aziati-

vooral voor onszelf eigenlijk-hebben nu

sche beautygewoontes, is hij hele-

CAUDALiE

eenmaal een kleine beautyverslaving

maal terug van weggeweest. Hij sluit

en dat wil al eens voor verwarring in

de poriën na de reiniging en zorgt
DARPHIN

de smeervolgorde zorgen.
Dus hier gaan we!

ervoor dat alle crèmes die je nadien
op je huid smeert beter opgenomen
zullen worden. Nu, je kan ook zonder. Zeker als je een huid hebt die

i".l.l;p \: DEMAQUILLEREN

snel gevoelig reageert, kan zo'n toner

Demaquilleren doe je met een reinigen-

net voor meer irritatie zorgen.

de olie of een melk. Wat je in de eerste

Refreshing Toner met Bananenbloem € 18,50-Darphin, lei Paris XL.

stap van de dubbele reiniging doet, is
alle make-up van je gezicht halen.
100 mLe.338R.OZ

Reinigende verzorgingsolie - € 17,60 Caudalie, apotheek.

^\,;-\Y) .1: SERUM
Hoewel een serum ook kan hydrate-

;!kl;p ;;: DE TWEEDE REINIGING
Na het demaquilleren volgt de dieptereiniging van de huid. Bij voorkeur gebeurt dat
met een milde reinigingsgel. Poriënwor-

(^RNieR

SKINACTIVE

NANNIC
ANTI-AGE

•<4.

,'PureActive

ren, is het niet hetzelfde als een hydraterende crème. Maar als je een
erg vette huid hebt, kan een serum
wel al verzorgend genoeg zijn voor
jouw huid, wat de achterkant van de

..ENSITIVE

den nu gezuiverd, en je huid wordt klaar-

verpakking ook zegt. Goed naar je

gemaakt voor de volgende stappen in de

huid kijken is de boodschap en zelf

verzorgingsroutine. Als je een erg gevoelige huid hebt, die snel last heeft van jeuk of

r3S.Ë:?—;3
'^

—T--T--

rode vlekken, kan het zijn dat jouw huid
beter is met alleen de eerste reiniging.
PureActive Sensitive Soap Free Wash € 7.99-Garnier, drogist.

i-mrouïRcaïaïUE

proberen aan te voelen wat werkt en

„„.^„NANNÏC

wat met.
Anti Age Dry Serum, een serum-in-crème
met hibiscus-extract en algenextracten tegen
de eerste tekenen van huidverouderlng -€ 56 Nannic. www.nannic.be.
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Stap 5: OOGCRÈME
Brengje oogcrème aan na je serum,
maar voor je dagcrème. Je wil namelijk
niet dat de huid rondje ogen al verzadigd is met crème, waardoor je oogcrème met meer voldoende kan inwerken.
Energie de Vie Anti-Fatigue Cooling Eye Gel €35 - Lancöme, parfumerie.

Stap 6: JE DAG-OF

NACHTCRÈME

Volgen jullie nog? Je dag- ofnachtcrème kan je ook meteen na de reiniging smeren, maar als je alles volgens

het boekje doet, wordt dit de zesde
stap inje verzorgingsroutme.
Life Plankton Sensitive Balm, een hydraterende
dagcrème speciaal voor de gevoelige huid €49-Biotherm,parfumerie.

Stap 7: EVENTUEEL EEN OLIE
Wanneer je een verzorgende olie
opneemt in je verzorgingsroutine,

gebruik je die het best als laatste stap
zodat de olie geen laagje kan vormen
tussen je huid en een hydraterend
product. Doe je dat wel, dan zou het
kunnen dat je dag- ofnachtcrème
onvoldoende zijn werk kan doen. Je

kan ook enkele druppeltjes door je
dagcrème mengen.
Immortelle Rose Musquée Face Care Oil €43,90 - Puressentiel, apotheek.

Stap 8: EEN SPF
Deze stap doe je uiteraard alleen
maar 's morgens. Je zonaebescher-

ming gebruik je na je dagcrème, maar
voor je foundation. Hoewel in de
"""""''""*'"•
BC.UjriFUI 'iKIN
IUUIt£SÏENT)EL"IMO
(UWIïCUSENTlALUail'

meeste producten tegenwoordig al
een (lage zoals 10 of 15) SPF zit, raden
huidexperten toch aan om een extra
aanvullende, hogere SPF (bijvoorbeeld 30) te gebruiken.

LIFE PLANKTON'
SENSITIVE BALM

Idéal Soleil SPF 30. een zonnecrème die
mattifiërend werkt en puistjes voorkomt - € 17,95 Vichy, apotheek.
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Eerst je huid, dan je make-up
ELKE WEEK
Jedag-ennachtroutine,
zoals op de vorige pagina's
beschreven, kan je ook beperken
tot een goede reiniger en een
degelijke dag- en/of nachtorème. Je
verzorgingsroutine maakje compleet met volgende wekelijkse

f

rituelen.

FXFOIirRLN
Sommige reinigende gels bevatten

v

al ingrediënten die de huid dagelijks
exfoliëren. Als je zo'n reiniger gebruikt,
heb je geen extra scrub ofpeeling nodig.

Zoniet kan je huid een flinke boost krijgen van twee a drie keer per week te
exfoliëren: niet alleen zullen dode huidcellen verdwijnen, waardoor je huid gaat
glanzen, maar ook zal je collageenproductie gestimuleerd worden, waardoor

je op termijn een dikkere, gladdere huid
krijgt. Exfoliëren doe je na de reiniging,

m

maar voor het stomen en het masker.
Super Acids X-Treme After Party Scrub- •••••••.

€ 40,95 - Rodial, parfumerie.

^

wm

fE?

i"0 ^"

'>H)Mb:N

MASSAGF
Als je er tijd voor kan vrijmaken,
masseerje huid dan elke avond
voor het slapengaan een tweetal

Stoom je huid één a twee keer per week.
Daar zijn speciale apparaatjes voor,

minuutjes. Dan kan gewoon met

maar met een kom, kokend water en een

je handen (check YouTube), maar

handdoek gaat het ook prima. Laat de

je kan ook fancy apparaatjes
gebmiken zoals eenjade-roller.

stoom ongeveer 10 minuutjes zijn werk
doen en verwen je net gereinigde poriën

BALANCINC_

ncauuenefró

daarna met een extra verzorgend

Gebruik een paar druppeltjes olie
als je dat aangenaam vindt. Die
paar minuutjes tijd die je daaraan

maskertje.

ST-wrRSKIN'

MASKLRUE'
Probeer minstens één keer per weekje

BALANCtNG BIO-CELLULOSE
SECONO SKIN FACE MASK

huid te verwennen met een masker. Heb

BEMIND THE SCÈNES™

besteedt, maken een merkbaar
verschil.

ULN('U)RINKI;N
Probeer eens een weekje te letten

je extra veel tijd, gebruik dan twee maskertjes: een zuiverend en een verzor-

op watje eet. Vermijd suiker en

gend, naargelangje huidtype. Doe het

veel melkproducten, te veel

?iMtl[[»^mSöilU)Mm'Ni*B!lEll'wNI*Illll«?
»T«B;llTMlu.NIBllll1iBI;fli.»«iBlÏUltU.>«ir«FlJ!ill[

bij voorkeur 's avonds of las eens een

uw ifill SB' ««si.nffllfflHlliaim «minfUJH

make-upvrije dag in zodatje na je masker geen make-up aanbrengt.
Behind The Scènes Coconut Bio Cellulose Bal- • • •
lancing Face Mask - € 9,99 - Starskin, Planet Parfum.

BIO-CELLULOSE;
^
IE: v.

4

slechte koolhydraten zoals witte
pasta en wit brood en skip de

frisdranken en koffie. Gun je lijf
ïwn£"nm-r ;BUB- miitBïUHiiiiHEHN Iffil iBE^SSl
too-'«*ur SÏSSSSw www',"fM.

voldoende fruit en groente en
drink veel water of groene thee.

24 FLAIR.BE

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

Flair (NL) 06/02/2018

Periodicity : Weekly

Printrun : 70,612

NANNIC

BELGIUM

BEAUTY

ÉÉN, TWEE,

DRIE... MAKE-UP!
Daar waar je
verzorgingsroutine eindigt,
begint je make-uproutine. Ook hier
geldt: je hebt lang niet alles nodig
wat hieronder beschreven staat,

Stap 5: BRONZER,
BLUSH&HIGHLIGHTER

©^

Into bronzer, blush en highlighter? Gebruik

essence

ze dan nadat je je foundation hebt ge-

get

fixeerd met een poeder. Zo voorkom je dat

picture

het fixerende poeder kleurpigment absor-

reA^yfj

beert. Je brengt eerstje bronzer aan,dan je

maar als je alles gebruikt, is

blush en als laatste stapje highlighter.

dit de juiste volgorde.

u

KIKO

Stap l: PRIMER

Sculpting & highlighting Kit By Kate Moss, een
paletje met highlighter, bronzeren blush -€10,99 Rimmel, drogist.

Een SPF is vaak geen goede basis voor

Stap 6: LIPPEN

foundation. Een primer kan dat pro-

Doe je lippen als laatste, zo voorkom je

bleem verhelpen. Ook als je het gevoel

dat je vuurrode lipstick op je wangen

hebt dat de kleur van je foundation

komt bij het opmaken van je ogen.

doorheen de dag verandert (oxidatie)
kan een primer soelaas brengen.

WAT MET PRODUCTEN

Get Picture Ready Primer - € 3,59 Essence. Kruidvat.

CUNIQUEl TEGEN ^ ^•.:': -;::', ?
Sommige producten die vlekjes moeten
aanpakken komen in de vorm van een

Stap 2: FOUNDATION

serum. Omdat die producten vaak reageren op licht, gebruik je ze het best alleen

Je foundation is de basis. Sommige
visagisten beginnen eerst met de oog-

:n~

make-up, en zullen pas dan je foundation aanbrengen, zodat ze eventuele

's avonds. Producten die dienen om
lokaal pigmentvlekken aan te stippen
smeer je het best na je serum en voor je

make-uprestenvanje oogschaduw

... oog-en dagcrème.

(die onder je ogen zouden terechtko-

Even Better Clinical Dark Spot Corrector € 83 - Cllnique, www.clinique.be.

men) kunnen verwijderen. Kies zelf
wat voor jou het makkelijkst werkt.

'B1My=?J

Smart Hydrating Foundation -€ 5,95 Kiko. www.kikocosmetics.com.

VW^METEEN :-' -: : . V,;;7
Oorspronkelijk zijn BB- en CC-crèmes in

'ó:CONCEALER
Enkele stipjes onder je ogen, naastje

het leven geroepen om jou het leven makkelijker te maken. BB- en CC-crèmes zou-

l,

den namelijk verzorging en make-up in

neusvleugels en naastje mondhoe-

één product zijn. Moetje dan nog een hy-

ken doen wonderen voor je teint.
Accord Parfait True Match Concealer € 13,99-L'Oréal. drogist.

draterende dagcrème gebruiken? De ach;^in-1 BB Cwm
hl'-.nl Freah.Fand Uo'
'!-.L-/lJM"SWiW

terkant van de tube zal je waarschijnlijk
beloven van niet, maar wij raden aan dat
wel te doen. BB- en CC-crèmes vallen vol-

Stap 4: FIXEREND POEDER
Gebruik je een fixerend poeder?

gens ons toch net iets meer in de categorie
make-up. Het kan zijn dat je huid van én
verzorging én BB- ofCC-crème puistjes

Dan brengje dat het best aan

krijgt (enkel proberen zal je leren of dat zo

meteen na de foundation.

is), dan kan je enkel de laatste gebruiken.

Finishing Loose Powder -

Dream Fresh BB 8-in-l, BB-crème voor een
instant glow-€ 9.99 - Maybelline, drogist.

€ 4,75 - Hema. www.hema.be.
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