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SLAAPHULPJES
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EERSTE HULP BU
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HOMEMADE
POWERSNACKS
= INSTANT ENERGIE

GOUDEN TIPS
VOOR E E N
STRALEND GE BIT
KINDEREN & GELD
ZOPAKJEHETAAN

EETJE
GELUKKI
EN STRES
7 VOEDINGSSTC
DIE JE HAPPY l

^,
^

^.

f^

m-

^..;

"m

M

''''"u^. *<~ ;j

^.

HEERLUK
NAZOMEREN
DE LEUKSTE
WEEKENDJES WEG
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ELKE MAAND IN DE WINKEL, ELKE DAG INSPIREREND
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Bodyscmbs
Geniet nog longer von je zomerkleurtje doorje lichQom geregeld

te trakteren op een scrub, Weg dode cellen en schilfers, Hallo strolende
huid, Van welke scrubs is ons testteam fan?. DoorAnnwiiiems

l

Zéro Tolérance Body
Polish (€ 27,95 voor

250 ml) RainPharma
Wie een gevoelig huid-

type heeft, rent het liefst
gillend weg van scrubs.

MaardelijnZeroTole-
rance werd speciaal ont-

wikkeld voor de overge-
voelige huid en bevaf
geen toegevoegde geur-

en kleursîoffen of irrite-
rende bewaarmiddelen.

Een zomers frisse geur
hoefjedusniettever-
wachten. De extra fijnejo-

jobakorrels in deze scrub

doen hun werk extra
zachf. Ze werden verwerkt

ineenshowergelmaarje
kan ze het besf niet on-
der de douchestralen

overjehuidwrijven,want
zoverdwijnenzetesnel.

Zelfs bij dagelijks gebruik
reageert mijn gevoelige

huid nief.

^cor&: f MO

Talasso-Scrub (€ 45,95
voor 700 g) CoIIistar

Meteen aan de slag gaan

isgeenoptie,wanthet
product moet eerst goed
gemengd worden; allé
zeezouten (negentig
soorten, volgens de ver-

pakking!) zakken naar de
bodem van de pot. Na

aanbrengen op de natte
huid wordt het product
romiger, zonder te schui-

men. De aanwezige

zouten doen hun scrub-

bende werk zonder echt
teschuren.Achterafvoelt

de huid glad en zijde-
zacht aan, zodat extra

hydraferen niet eens

nodigis.Dankjewel,
essentiëleoliën.Zelfsop
een gevoelige huid kan je
deze proberen.

ScorSr: f/^0
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Sacred Nature Bio-

Certifiée! Gommage

(€ 52,75 voor 200 ml)
[comfort zone]
Deze scrub met Ecocert-

label en natuurlijke scrub-
bestanddelen,zoalsballe-

tjes van jojobawas, breng

je aan op een droge huid.
Vervolgenslaatjehem
enkele minuten inwerken,

pas daarna gebruik je wa-
ter om extra te scrubben
enallesaftespoelen.

Mede dankzij de zachte
maartochopvallende

geurvoelthetrifueelaan
als een klein verwenmo-

ment en het doet de huid

zichtbaargoed.Weljam-
mer dat de houten dop al

na een eerste gebruik niet
goedmeerdichtdraait.
Pech? Je kan hem ook op

je gelaaf gebruiken, maar
gevoelige huidtypes
kunnenbeteroppassen.

Score: 7/^0

Body scrub (€ 9,95

voor 200 ml)
ICI PARIS XL
Deze belooft de huid

zacht te maken met

nafuurlijke exfoliërende
bestanddelen.Descrub

heeft een aangename
structuur en geurt heerlijk
frisenzomers.Maarwie

van een stevige scrub-

beurthoudUanbeter
eenalternatiefzoeken.

Hoewel de korrels redelijk

dikzijnscrubbenze
maarheelzacht.Waf
voorjegelaatendecol-
letéwelideaalis.Met
zo'n grote tube kan je op

die manier nog wel een
tijdje verder.

^cor&: 6MO

Purify Stimulating Body Scrub (€ 16,90 voor 250 mi) Aima K

Grove zoutkorrels uit de Dode Zee zorgen ervoor dat deze scrubf zoals het hoort. Dode

huidcellen zijn in een mum van tijd verwijderd terwijl je geniet van een klein spa-
moment bij je thuis. Met resultaat? Benen die zacht aanvoelen. Medeplichtigen voorje
satijnen huid zijn de honderd procent natuurlijke oliën. Het enige minpuntje is de

verpakking. Doseren gaat net iets beter uit een tube dan uit een grote pot.
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NANNiC

PHVTOACTIVE

SCRUB

Phytoactive Scrub

(€19,25voor200ml)
Nannic

De subtiele geur creëert

een weldadig spagevoel,
maar is niet overheer-

send. De textuur mocht

mindervloeibaar,want

onder de douche krijg je
het gevoel dat het goedje
overalverdwijnt.Jezou
hem kunnen gebruiken
voor lichaam en gelaaf,
maarvooreengevoelig

gelaat zijn de korrels net
ietstegrootenhard.Voor
het lichaam werken de
scrubdeelfjesvanplant-

aardig ivoor prima en na
gebruikvoeltdehuid

zacht en helemaal niet

trekkerig.
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SUmulailngBodyScrub
Gommage stimulant pour le corps " ".Qt ss"le

Producfen met dit symbool ton je makkelijk bestellen via www.goedgevoel.be.
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