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WEGDROMEN
bij de mooiste plekken

Middagje shoppen
met vriendinnen in een
stretched limousine
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KOOPJE NIET METJE
GRA]IS JURI( VOOR NIEUWE ABONNEES! T.W

John qaf€ 300.00O uft
aan IVF-behand6lingen
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Lavendel
geeft rust en

ontspanning
en dat is iets

waar Sterren

regelmatlg naar
verlangen.Deze
hydraterende
en verzorgende
handcrame
ruikt de he e

dag heerlijk
naar drome
rige,paarse
lavendelvelden
in de Provence,

Philip B. Laven

delhandcrdme,
350m1€42
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Deze frisse,zachte gel
wordt direct opgenomen
indehuld en maakdeze
glad en zachtterwijlde
huidbpgevuld'aanvoelt
en rim pels vervagen. He!

idea e reisproductvoor
sterren dievee in hetviieg-
t!ig zitten. Bij voorkeu r

dan net voor het opstrgen
aanbrengen als maskeren
gedurende de reis in laten

trekken. Payol tech n i Liss

Booster,50 ml€ 55

PAYOT
TECHNI LISS

BOOSTER ,
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BE A STAR
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Voorheen alleen voortopkappers maar nu ook voor veelbe lovende
thuiskappers:de Helix s.haar knipt in een gebogen lljn,voor een
extra natuurlijke valling van het haar Ontworpen door meester

Dit alles-in-66n
product mo-"t je
altijd inje tas heb-
ben.Verzorgt niet
alleen de lippen

rondom de lippen
zodat lUntjes en
llpplooien geen
kans krijgen.De
brenhonlng werkt
herstellend en met
de handige
applicator kun je
de iipzone mas

seren-Guerlain,
Abeille Royalq
honey smile lift,
1sml € 72

Het beauty icoon
dat e ke ster in

haar tas heeft is er
nu met per-

soon ijke slogan
opdruk,passend
bij jestemming.

dietegen de
wekkervechten

fe-"stje houden.
Defameuze
concealer laat
nog steeds walen

in het gezichtals

zon verdwijnen.
YSLTouch 6clat
concealetslogan
edition,€ 42 per

stuk
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ABEILLE
ROYALE

HONEY SMII.E

LIFT

:OIN I,IFTANT
tivREs & coNrouRs

. P & CONTOUR
SCI]IPTING TREATMEM
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