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SLIM
SHOPPEN

Argan Gil Repairing Deep
Conditioner, een heerlijk
geurende intensieve verzorging

Charcoal Detox
Foot Scrub,
voorkomt eelt en

Beauty

voor droog en beschadigd haar,
€ 2,99 voor 50 g, HASK. Bij Di.

ongewenste voetgeuren, € 19,95

Wellnessen doet wonderen
voor lichaam en humeur.

Creëer een Spa Chez Mol!
door Ann Willems

voor 100 mi,
RainPharma,

diarcoal detoi

FQOT.SCRUI

www.rain-

pharma.com.
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Extraordinary Oil Low
Natuurlijke zwarte
modder uit de Dode

Shampoo, een voedende
reinigende crème met
6 oliën van bloemen,

Zee, zuivert en stimu-

leert de bloedcirculatie

€ 5,99 voor 400 mi,
Elsève. In de supermarkt.

Aura Mirabilis Beauty
Vinegar met natuurlijke
essences die je gelaats-

van je lichaamshuid,

huid verzachten,

€ 13,90 voor 430 g,

verfijnen en zuiveren,

Alma K. Bij Di.

€ 19,95 voor 200 mi,

Roger & Gallet. Bij de

LES<

AURA M'IÏ

apotheek & parfumerie.
VINAICREI
11ESSENCBS|
rEïOFHaNALËSl

Soothing scalp oil
brengt je hoofdhuid in
balans. Gebruik ze vóór

USSE.AFFINi
BEAUTY'
.WTM1>1

FUNALPIANTS,
SMOOTH,

je shampoobeurt, € 30
voor 50 mi, L'Occitane,
www.loccitane.be.

Treasures of
Morocco, handcrème
met arganolie, want

ook je handen
willen verwend
worden, € 2,99 voor
75 mi. Spa Secrets.

Bij Kruidvat.
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GOUBLE ÉCIAT
African Dream-

geurstokjes
nemen je mee

Exfoliërend masker met vulkanisch

op droomreis,

gesteente, exfolieertje gelaatshuid

€ 18,50, Evoka.

Bij ICI PARIS XL.

op de zachtste manier, € 17,95
voor 75 mi, Vichy. Bij de apotheek.
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Eucerin
Zuiverende clear-up

strips met fruitzuur
verwijderen mee-eters
en onzuiverheden,
€ 6,69, NIVEA. In de

10% UREA

supermarkt.

+ CERAMIDE & NMF

Voetcrème Urea-

ZUIVERENDE

CLEAR-UPSTRIPS
PURIFIANTS
Pore Treat Lotion

houdt je poriën

I^ANNic

Vl^C.inL.-.. ^

schoon en klein,
€ 11,96, NANNIC,

Repair PLUS, een

VOETCRÈME

N

niet-vette crème
die extreem
droge voeten
weer zacht
maakt, € 12,50
voor 100 mi,

www.nannic.be.

Eucerin. Bij de

' '^ ' /°J

apotheek.

J^ ^ PORETREAT
LOTION
Geurkaars voor 45 uur
bad- en leesplezier,

^RNIGR' '

PUMFIES&

// SsKINACTIVE^C'

rlSHTEr.is PORES

€ 19, & Other Stories,
www.stories.com/be.

Hammam Mint,

20 piramidevormige

Lavendel

theezakjes met

bad brengt je tot

groene thee en

rust, € 8,79 voor

munt helpen je

100 mi, Weleda.

relaxen,
€ 4,50, Rituals,

SkinActive Tissue Mask Hydra
Bomb hydrateertje gelaat

Ontspannings-

Bij de
drogisten).

intensief in 15 minuten, € 2,49

WELEDA

Garnier. In de supermarkt.

Seit 1921

www.rituals.com.

coshmere
comfort

BATHSALTSWITHESSENTIALO:.: ;
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DermaSpa
Cashmere

Comfort Melting
Body Balm, een
voedend avondPure Jasmine-badzouten uit Griekenland en

ritueel dat je huid

de Dode Zee ontgiften en revitaliseren je huid,

kalmeert en ver-

terwijl essentiële oliën vanjasmijn, neroli en

zacht, € 7,99 voor

patchoulije omhullen in een relaxerende wolk,

300 mi. Dove. In

€ 15 voor 250 g, APIVITA. Bij de apotheek.

de supermarkt.
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