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om lekker te
ontspannen
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Zo hou je
je haar
glanzend
& gezond
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LEUKE IDEEËN MET BROCANTE

TUINHOEKJES
bomvol sfeer
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ANNELIESVOND HAAR JEUGDLIEFDE TERUG

"Daar zat hij, na 36 jaar. Wat ouder
en grijzer, maar de magie

VAKANTIE
KILOOTJES!

8 overheerlijke én calorie-arme recepten
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was er nog, alsof het gisteren was"
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Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

BEAUTY

Mooi weer vandaag

^

Deze conditioner (een gelimiteerde
uitgave!) met cameliaolie herstelt de
vochtbalans van droog haar.
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Smeren wordt écht
prettig met deze
zalige zonnecrème.

Dit parfumduo vult mekaar
perfect aan: een zachte geur
voor jou metjasmijn, een orientaalse houtgeur voor hem.

Een supergrondige reiniging die zelfs de
meest hardnekkige make-up verwijdert.
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NUXE
Hwle Prodigieuse'
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Een zonnige

gloed op je
ogen in combi-

Oranjerood, dé
trendy lippenkleur
voor de zomer!

natie met een
schaduwkleur,
vooreen

Deze heerlijke olie

intense blik.

maakt je huid soepel
en zacht en geurt
bovendien zalig.

Conditioner 'Moisture Velvet' van Shu Uemura Art Of Hair (Shu Uemura Art Of Hair kappers, € 47,80) • Z Olie 'Huile Prodigieuse, Paris Loves Nuxe' van Nuxe
(parfumerie en apotheek, € 32) • S Serum met vitamine C 'Booster a La Vitamine C' van Novexpert voor gezicht, hals en decolleté (lei Paris XL, € 64,95) •
Reinigende olie 'Total Renew Oil, Biosource' van Biotherm (parfumerie, € 29) • 3 'Soleil Plaisir, Soin SolaireAnti-Age'_van Darphin (apotheek en iU, € 29,90) •

Parfum 'This is Her!' en 'This is him!' van Zadig & Voltaire (exclusief bij lei Paris XL vanaf september, € 56,50 en € 51) •/ Lippenstift 'Rouge Coco Stylo, Article,
? 204' van Chanel (parfumerie, € 35) • ö Oogschaduwpalet met vier kleuren 'Vibe Tribe' van MAC (M.A.C., www.maccosmetics.be, € 43)
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