
Haarritueel 
Een extra boost voor je haar geef je 
je lokken met de nieuwe haarbalm 
van Sisley. Breng het de avond 
voordat je gaat slapen aan en spoel 
de volgende ochtend uit voordat je je 
haar wast. Zeg maar dag tegen pluis 
en hallo tegen glanzend en zijdezacht 
haar. Hair Rituel By Sisley, Restructu-
ring Nourishing Balm € 95 (150 g)  

Franse klasse
Deze diepe kleur nagel-
lak van Chanel past bij 
elke outfit. En zoals 
we gewend zijn bij de 
nagellak van het Franse 
mode- en beautyhuis, 
heeft ook deze weer 
een fijn kwastje waar 
je secuur mee kunt 
lakken. Chanel Le 
Vernis Longue Tenue 
Interdit 765 € 26  

3. Bakuchiol- 
shot  

Het innovatieve 
merk Medik8 komt 

met een serum 
met Bakuchiol, een 
natuurlijk alternatief 
voor retinol. Belooft 

vermindering van 
lijntjes. Breng in de 

ochtend en avond 
zes druppels aan 

op gezicht, hals en 
decolleté. Medik8 

Bakuchiol Peptides 
Retinol Alternative 

Peptide Infused Se-
rum € 64,50 (30 ml)

2. Hyaluron- 
shot  

Cult beautymerk 
Pestle & Mortar 

heeft een fantas-
tisch hyaluronzuur-
serum zonder sili-
conen, waardoor 
de huid de lichte 

textuur sneller 
opneemt. Goed 

om te weten: hij is 
volledig parfumvrij. 

Pestle & Mortar 
Pure Hyaluronic 
Serum € 43 (30 
ml) verkrijgbaar  
bij de Bijenkorf  

Smeermiddel 
Wees lief voor je handen en smeer 

met deze fijne handcrème met olie uit 
katoenzaad van de nieuwe lijn van  

& Other Stories. & Other Stories Vegan 
& Natural Body Care € 19

BEAUTYVITAMINE  
Waarom is vitamine E zo 
belangrijk? Jetske Ultee,  
onderzoeksarts in cosmeti-
sche dermatologie met een 
eigen skincarelijn en een blog  
(dr-jetskeultee.nl): ‘Vitamine 
E, ook wel tocoferol, maken 
we niet zelf aan, maar moeten 
we binnenkrijgen via onze 
voeding. Het zit in verse 
groenten, plantaardige oliën, 
granen en noten. Voor je huid 
is vitamine E essentieel. 
Uit onderzoek is gebleken 
dat veel mensen een tekort 
hebben aan vitamine E, en dat 
het gehalte aan vitamine E in 
de huid lager wordt naarmate 
we ouder worden. Mogelijk 
heeft dit te maken met een 
cumulatieve blootstelling 
aan de zon.’

X
verzorgen

We hoeven heus 
niet dagelijks  
een tien-stappen- 
routine te volgen, 

maar een goed serum 
dat je na je essence en 
vóór je dagcrème aan-
brengt, is voor de beste 
huidverzorging essentieel.   

SOFT SKIN 
Another lover 
Deze heerlijke 
uniseks geur van 
Another heeft 
een goede  
kwaliteit, maar 
tegelijk ook een 
toegankelijke 
prijs. Another 
heeft een speci-
ale geurenreeks. 
Favoriet is de WF 
(woody floral), 
die naar saffraan, 
pioen en suède 
ruikt. Another WF 
€ 115 (100 ml) bij 
de Bijenkorf

FO
TO

G
R

A
FI

E
 P

O
R

TR
ET

 E
LL

E
N

 V
A

N
 B

E
N

N
E

KO
M

 

S
IS

LE
Y

DOOR SAMIRA BILIJ

J A N       B E AU T Y

1. Shot collageen
Italiaans cosmeticamerk Cera Di Cupra, 
dat fijne producten maakt op basis van 

bijenwas, heeft een heel fijn serum met 
collageen – en wie wil dat nou niet? Minder 
rimpels, verstevigend en een soepele huid! 

Cera Di Cupra Collageen & Multivitamine  
€ 21,90 (30 ml)
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