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Deze nieuw valse wimpers van Queen Tarzi zijn, net als de andere
producten van dit merk dat overigens sinds 2016 pas actief is, volle-
dig vegan en dierproefvrij. Queen Tarzi heeft net twee nieuwe type
wimpers op de markt gebracht: Coco en Aliya. De
Coco lashes zijn niet heel extreem en geven
een lekker natuurlijke look. De op de
foto getoonde langere Aliya las-
hes zijn wat meer uitgespro-
ken en de haartjes hebben
verschillende lengtes. Wat
erg prettig van deze las-
hes is, is dat je ze vaker
kunt gebruiken. Vol-
gens Queen Tarzi is
wel tot 20 keer. Na-
tuurlijk moet je ze wel
reinigen en uiteraard
heeft Queen Tarzi daar
ook weer producten
voor.

Vegan wimpers

Vegan wimpers

Queen Tarzi Aliya
lashes, 17,99 euro.
www.iciparisxl.nl

De lipsticks van Guerlain, met de naam Rouge G, waren natuurlijk al
een hebbedingen eersteklas. Dat komt door de prachtige case (met
spiegeltje) waarin deze erg fijne lipstick is verborgen. Guerlain
maakt ons nog hebberiger met acht nieuwe cases. Ze zien eruit als
juwelen met edelstenen, vinden wij. Het is een serie van vier gesle-
pen stenen en de andere
vier zijn versierd met
heel veel kleine kris-
tallen. Je koopt de
lipstick en de case
apart van elkaar,
dus je kunt zelf ie-
dere combi maken
die je wilt. Let wel
op, want kopen kan
niet overal (wel in
De Bijenkorf en an-
dere geselecteerde
punten) en pas
vanaf 6 april.

Contrasteren

Hebbeding

Onder je kleding: dat is waar
wordt bepaald hoe comfortabel
je dag is. Natuurlijk moet je het

warm hebben, en op dat gebied zal je
ondergoed niet de belangrijkste rol
spelen. 
Waar lingerie wel om draait is of je
borsten je niet in de weg zitten, alle
kanten op vliegen en irritant aanwezig
zijn bij elke beweging. Of je vetrolletjes
stevig verpakt zitten zonder dat je naar
adem hoeft te snakken en of - bij een
laagvallende broek - er geen bildecolle-
té zichtbaar is. Allemaal zaken waar je
(als man) misschien niet aan denkt,
maar als een olifant van je schouders
afstappen zodra je er geen last meer
van hebt. 
Ondermode is gelukkig niet alleen een
pastelkleurig feest om te zien dit sei-
zoen, het merendeel ervan draait om
lekker zittende stoffen, ondersteuning
en comfort. Een goed seizoen dus om
die ouwe strings en uitstekende beu-
gelbeha’s voor eens en altijd weg te
smijten en je lichaam een lol te doen.

Lekker in lingerie Lekker in
lingerie
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Top van Rituals, 39,90 euro. Top van Summum, 44,95 euro.Beha van Chantelle, 54,95 euro.

Broekje van Sloggi, 13,95 euro. Bralette van Passionata, 19,95 euro.Slip van Monki, 10 euro.

Beha van Intimissimi, 39,90 euro. Beha van Zeeman, 7,99 euro.Beha van Marie Jo, 86,90 euro.Zomercollectie 2020 van Passionata.

Colorstories

In Colorstories
delen Ingrid
Burger en Pierre
Meij de laatste
nieuwtjes op
gebied van mode
en beauty. Je
kunt hen ook
volgen op hun
blog.

’Zo moeder, zo Zoon’ is zo’n
draak van een tv-programma uit
de oudheid, met Gerard van den
Berg (wie kent hem nog) als pre-
sentator. Oubolligheid troef,
maar de titel bevat wel een kern
van waarheid. Want waar de
moeder van Pierre altijd goed
voor zichzelf zorgt en vooral al-
tijd verzorgd de deur uitstapt,
doet Pierre dat ook. En waar
moeders van lekkere skincare
houdt, doet Pierre dat ook. Cera
di Cupra heeft moeders via Pier-
re leren kennen en ze werd di-
rect heel enthousiast. Dit nieu-
we serum van Cera di Cupra is
net nieuw. Door het enthousias-
me van moeders is Pierre inmid-
dels ook fanatiek gebruiker van
dit serum.

Zo moeder, zo zoon

Zo moeder, zo zoon

Cera di Cupra collageen &
multivitamine serum, 21,90 euro.
www.ceradadicupra.nl

De anticellulite cryo-gel van Collis-
tar is iets gewijzigd, waardoor er
een nu nog sterkere liftende wer-
king is, een direct zichtbaar gladge-
streken effect op de huid is en ook
de cellulitis aangepakt wordt. De
huid wordt door gebruik van deze
gel (op termijn) compacter ge-
maakt. Een hele speciale formule,
en volgens Ingrid, die het uiteraard
wilde proberen, met vooral een
heel speciaal effect. Want de gel
koelt de huid behoorlijk af. Dat
komt met name door de natuurlijk
menthol in de gel. Volgens tests
zou de temperatuur van de huid
wel tot 1.8 graden kouder worden
binnen drie minuten. Dat voelt
wat bizar, maar werkt goed, want
de huid trekt daar wel tijdelijk
strak van.

Lekker duo

Lekker duo

Collistar anticellulite cryo-gel,
400 ml, 58,99 euro.
www.collistar.nl
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Rouge G lipstick, 35 euro;
Facetted case, 24 euro;
Crystal case, 37 euro.


