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beauty

In with the new
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Wat mag je NIET MISSEN?
Beautyjournalist Karen van Ede heeft aan
deze ene pagina véél te weinig.
The Votarist
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Arabella Peston was eerst make-up artist (van o.a. Kate Middleton), daarna
beauty editor en heeft nu een natuurlijke, vegan skincarelijn: Votary. Leuk
detail: de UK-inkopers kwamen al aan de deur nog voor alle producten
klaar waren. Denk vooral aan olie: Super Seed Oil (een mix van 22 oliën),
Cleansing Oil, Lip Oil. 1 En ook die laatste is 100% natuurlijk (v.a. € 71,
debijenkorf.nl).

Bubble cleansers

Uit Japan komen nieuwe verzorgende cleansers: van Shiseido de Complete Cleansing Foam, in maar meteen 180 ml (€ 33, douglas.nl) en van
Sensai de Absolute Silk Micro Mousse Cleanser 2 met een bubble-technologie, ofwel een schuim dat je huid aangenaam prikkelt omdat er koolstof
in zit (€ 172,31, douglas.nl). Sisley’s Mousse Crème Éclat is Frans en bevat
provitamine B5 (€ 92,50, debijenkorf.nl).

Haarwensen

Had je de luxe Airwrap van Dyson nog niet aangeschaft omdat er 1) ofwel
geen opzetstuk bij zat voor black hair, ofwel 2) omdat fijn steil haar er zo
mee wegwaaide: Dyson komt met nieuwe opzetstukken (€ 35 per stuk,
Dyson Airwrap € 499, dyson.nl). Sisley Hair Rituel heeft een nieuw
detoxmasker, dat je vóór het wassen gebruikt, mooi schoon haar gegarandeerd (€ 75, hudsonbay.nl). 3

Het nieuwe fris
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De nieuwe geuren zijn fris, bye bye oudparfums en tonkaboon. J van
Costume Nationale (v.a. € 65), Kenzo World Power – optimistisch, zonder
bloemen (v.a. € 62), Yuzu, uit de nieuwe serie eau de parfums van Acqua di
Parma (v.a. € 89) 10 , Mémoire d’une Odeur 6 van Gucci’s Alessandro
Michele (v.a. € 66), met in de hoofdrol, nogal origineel, kamille. L’Interdit
van Givenchy 7 is een vintage parfum in een nieuw jasje. Frisbloemig,
maar niet voor de poes, dankzij tuberoos en een donker randje van
patchoeli en vetiver (v.a. € 58, o.a. via douglas.nl). En when in Hong Kong of
Miami: daar – en daar alleen – staan bij de Le Labo Store de City
Exclusives (v.a. € 103)! 4

To-shoplijst
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Dior Addict Lip Tattoo en een Diorskins Nude Luminzer Blush: als Peter
Philips het zegt, is het goed (€ 34,59 en € 48,31, dior.com) 5

Tijdslot
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De Duro Olowu Collection van Estée Lauder 8 is er vanaf 12 augustus
in limited edition. Onze favoriet is de Pure Color Envy Sculpting Stick in
Rebellious Rose (€ 36,50, debijenkorf.nl).

Toetje

Rose Water Skin Spray van Botanical Beauty 9 kun je ook na de zomer
nog gebruiken als multitask-spray voor je huid. Lekker na het cleansen
(150 ml € 19,95, botanicalbeauty.nl)
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