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De vakantie is voorbij. 
Bij mijn terugkeer ben ik altijd blij 

om iedereen die ik al eventjes niet meer 
heb gezien terug te zien. Ik profiteer van dat 

weerzien om hen een dikke knuffel te geven en ver-
baas me er telkens over dat het parfum dat een persoon 

draagt me zo kan bedwelmen. Zelf houd ik ervan om onver-
wachte geuren te dragen. Zo gebruik ik af en toe stiekem een 

parfum van mijn man of laat ik mijn verbeelding spreken en expe-
rimenteer ik door twee parfums te mengen tot een unieke, nieuwe 

geur. Zo combineer ik Dior Homme Cologne voor zijn ‘proper- 
hemd-gevoel’ met de sprankelende, vrouwelijke toets van de eau de 
toilette Dans Ma Bulle van Carven. 
Daar draait schoonheid om: jezelf heruitvinden en je dingen eigen maken. 
Zoals een trend aanpassen aan je persoonlijkheid; je deze herfst laten 
inspireren door goth chic met een vleugje leer of door de bourgeoisetrend 
en een mooie sjaal rond je hals knopen. Schoonheid is ook houden 
van jezelf zoals je bent en jezelf goed verzorgen door te proberen 
de tijd wat te vertragen met de juiste anti-agingproducten. Maar 
schoonheid is ook je laten verrassen door de weldaden van 

een ‘superingrediënt’ en wat die voor je huid kunnen  
betekenen of door de intense blik die een smokey eye je 

kan geven. Maar dat begrijp jij, als beautyfan,  
natuurlijk als geen ander.
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de nieuwe eau de parfum
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Dat is het aantal pro- en prebioticafracties  
dat LANCÔME in zijn vernieuwde Advanced 
Génifique Serum stopte. Die bestanddelen 
voeden en versterken het huidmicrobioom, 
het geheel van bacteriën dat de huid 
beschermt tegen aanvallen van buitenaf  
en helpt haar te herstellen.

1957

new2019
het Franse modehuis schrijft  
een nieuw hoofdstuk in het 
verhaal van L’Interdit met  
zijn nieuwe Eau de Toilette.  
Een stralende geur voor  
vrijgevochten vrouwen. 

GIVENCHY,  
L’Interdit,  
Eau de Toilette
Noten: oranje-
bloesem, tuberoos, 
vetiver, patchoeli

Het jaar waarin Hubert de 
Givenchy een originele geur 
creëerde als cadeau voor 
zijn trouwe vriendin Audrey 
Hepburn. 

THE NEW FRAGRANCE OF FREEDOM

YSL_Libre_190x260.indd   1 14/08/19   16:56

DUA LIPA is de nieuwe stem van  
de popmuziek (je kent haar van het 
catchy nummer New Rules) en de 
meest beluisterde vrouwelijke artiest 
op Spotify. De jonge Londense zangeres  
is knap, cool, sterk, erg vrouwelijk, 
oprecht, vrij, sensueel en nu ook  
het gezicht van Libre, het nieuwste 
parfum van Yves Saint Laurent.

DUA LIPA  
     is vrij

Tiener-
  idool

ZENDAYA is nog maar 22,  
maar bouwde een acteer-  
en zangcarrière uit, is een  
geëngageerde activiste,  
heeft niet minder dan 56,5  
miljoen Instagramvolgers  
en mag zich vanaf nu het  
gezicht noemen van Idôle,  
de nieuwste geur van  
Lancôme. Die bloemige  
chypre ruikt heerlijk fris  
en clean.

LANCÔME,  
Idôle,  

Eau de Parfum
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CLARINS,  
Fresh Scrub,  
Refreshing Cream 
Scrub 

Deze crèmescrub is 
verrijkt met biolo-
gisch extract van 

kalanchoë officinalis 
dat de natuurlijke 
hydratatie van de 

huid activeert. Grote 
korreltjes van hout-
cellulose exfoliëren, 

kleine polijsten de 
huidstructuur. 

BLAUW, 
BLAUW, 
BLAUW

 
MÉTHODE  
FOR MEN, 
Intense Moisturising 
Cooling Gel 

Deze frisse, niet-vette gel 
dringt onmiddellijk in de 
huid, hydrateert intens, 
gaat imperfecties tegen en 
beschermt tegen vervuiling.

Dit parfum is zo fris  
als een duik in zee.

Noten: pompelmoes, 
groene appel, munt, 

essentiële olie van  
basilicum en essentiële 

olie van vetiver uit Haïti.

AZZARO, Chrome Aqua,  
Eau de Toilette

LA VIE EST BELLE X   
     Atelier Paulin

LANCÔME,  
La Vie est belle,  
Eau de Toilette
Noten: iris, oranje-
bloesem, sambac- 
jasmijn, patchoeli

LANCÔME vroeg Atelier Paulin de 
flacon van zijn geliefde La vie est belle 
te versieren. Het Parijse juwelenmerk, 
bekend om zijn verfijnde, handgemaakte 
juwelen met een boodschap, drukt 
op de parfumflacon zijn visie op geluk 
uit: vrijgevig, aanstekelijk en om te 
delen.

new

© Atelier Paulin
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  BIJ PLANET PARFUMn

Planet Parfum telt maar 
liefst zes nieuwe winkels: 
vijf in Antwerpen en 
eentje in Sint-Niklaas 
(met instituut).

Het is geen luxe om goed zorg te dragen 
voor onze huid. Ze verdient nu eenmaal 
het beste. Daarom heeft Planet Parfum 
STENDHAL in zijn assortiment opgenomen. 
Het verzorgingsmerk combineert de weten- 
schappelijke expertise van zijn formules 
met heerlijke texturen. Het resultaat:  
producten die doeltreffendheid mixen  
met plezier.

Dank je wel, beautyfans, 
om ons zo talrijk te 
volgen op Instagram!  
Op @planet.parfum 
delen we elke dag onze 
inspiratie en beauty-
nieuwigheden.  
Volg jij ons al?

#fansvanbeauty
16,9k volgers

    

LUXE kip

Ook deze zomer was  
Planet Parfum present op  
de festivals: Les Ardentes  
in juli en Ronquières in  
augustus.

EXCLUSIEF 
bij

PLANET 
   breidt uit
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Lief voor de dieren
Wist je dat het merendeel van de make-up  
van ANASTASIA BEVERLY HILLS gecertificeerd 
cruelty-free is en dat de producten en ingrediënten 
dus niet op dieren worden getest? Geen tests op  
proefkonijnen, wél alles voor een reeënblik.

Met het Dior LIFE-gamma  
respecteert DIOR niet alleen 
de huid, maar ook het mi-
lieu. Het merk ontwikkelde 
ecologisch verantwoorde 
verpakkingen door het over-
bodige (bijsluiter, golfkarton, 
cellofaan) weg te laten, 
het gewicht van de glazen 
verpakking te verminderen en 
inkt te gebruiken die voor het 
grootste deel van natuur-
lijke oorsprong is. Door die 
aanpassingen verminderde 
Dior LIFE zijn voetafdruk met 
maar liefst 30%. 

MORE WITH   
     less

GUERLAIN,  
L’ESSENTIEL, 
foundation

Ontcijfer de  
      code
GUERLAIN engageert zich om zijn 
producten duurzaam te ontwik-
kelen. Op de website guerlain.
respect-code.org track je alle 

informatie over elk van zijn cosmeti-
caproducten. Je vindt er de oorsprong 
van de ingrediënten, info over de 
verpakkingen, het productieproces, 
het transport, verkooppunten en 
recyclage. Zo draagt de foundation 
L’Essentiel met zijn 97% natuurlijke 
formule de code 110ZXAE.

THE NEW FRAGRANCE

INH_MAGAZINE BACK TO SCHOOL (PLANET PARFUM).indd   6 27/06/2019   16:12
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AMBER,  
KOPERKLEURIG, 
ROESTBRUIN... 
De warme aardetint 
TERRACOTTA  
(PantoneTPC-416)  
is misschien wel dé 

kleur van dit seizoen.  
Gebruik ze als accent in je  

outfit of ga voor een total look die  
helemaal matcht met de herfst- 
kleuren van de natuur.

GROTE DORST 
Je huid is gestrest 

en geïrriteerd? Deze 
verzorging vol hydrate-
rende bestanddelen en 
antioxidanten verzacht 
en boost de natuurlijke 
weerstand van de huid.

ESTÉE LAUDER, 
Advanced Night Repair, 

Intense Reset Concentrate 

D E  H E R F S T T R E N D S 

ZONNIGE TEINT
Kleine microparels in deze 
dagcrème bevatten de krach-

tige, natuurlijke Amber Alg 
en doen een vale 

huid opnieuw 
stralen. De 

formule 
voedt, 
verstevigt 
en maakt 
de huid 
glad.

GUERLAIN, Terracotta 
Skin, foundationstick

BIOTHERM, Blue Therapy 
Amber Algae Revitalize

LANCÔME, Absolu Rouge 
Ruby Cream, 011 Rose 
Nature

new

new

GUERLAIN,  
Mon Guerlain Intense,  
Eau de Parfum

erracotta
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De bourgeoisielook van  
de jaren 70 is deze herfst  

helemaal terug. Zijden blouses, 
broekrokken, foulards, broeken 

met perfect gesteven broek-
plooien, mantelpakjes en 

trenchcoats vormen samen  
de basis van een nieuwe stijl. 

Ontzettend ELEGANT,  
maar ook VERRASSEND. 

FAN DEFAN DEFAN VAN

trends
EAU CHIC 
Een kruidige, spran-
kelende, kleurrijke 
geur die perfect bij 
je zijden foulard 
past. 
Noten: roze peper, 
roos, patchoeli  
HERMÈS, Twilly Eau 
Poivrée, Eau de Parfum 

MADEMOISELLE 
Deze lippenstift voelt even 
comfortabel aan als lippen-
balsem, voedt, verzacht en 
hydrateert de lippen en doet 
ze mooi glanzen. 
LANCÔME, L’Absolu Mademoiselle 
Shine 382, lipstick
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Salvatore Ferragam
o

new

Mango

LA CRÈME  
DE LA CRÈME 
Een frissere, gladdere 
en jonger ogende huid 
start met dit serum 
dat de collageen- 
productie boost. 
CRÈME DE LA MER,  
The Regenerating Serum 

MADAMEBourgeoise

19
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PIED-DE-POULE 
Vier tinten oogschaduw  
voor zowel intense als  
zachte looks. 
SISLEY, Phyto 4 Ombres Mystery, 
oogschaduw

RUITJES blijven een  
sterk grafische klassieker  
in onze kleerkast. Draag 

pied-de-poule print  
van top tot teen voor  

een retroknipoog.  
Of speel met contrasten 
en combineer ruiten in 

VERSCHILLENDE 
VORMEN EN  

KLEUREN voor  
een speelse look. 

VERY BRITISH 
Dit highlighterpoeder 
met roze glansdeeltjes 
doet je huid stralen. 
BOBBI BROWN, Highlighting 
Powder Pink Glow

TARTAN 
Een fris en elegant  
bloemenparfum.
Noten: roos, clementine, 
kamperfoelie, tiarebloem, 
pioen, jasmijn, sandelhout, 
patchoeli 
BURBERRY, London Women, 
Eau de Parfum

Essentiel
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VROUWEN ZIJN MEER 
VRIJGEVOCHTEN EN 

EIGENWIJZER DAN OOIT  
en dat uit zich in een nieuwe 
stijl. Die mixt heavy metal 

en goth chic: een tikje  
uitdagend, dominant en  

erg sexy. Denk: zwart, veel 
leer, gespen en korsetten.

FULL METAL JACKET 
Een peeling in twee stappen. 
Eerst breng je 10% amandelzuur 
aan met een wattenstaafje, 
daarover komt een sheetmasker 
uit folie. Dat bevat een krachtig 
serum  
op basis van boerenkool.
STARSKIN, Platinum Peeling Mask

trends
FAN VAN

GOTH
chic

GODELIJK  
GENOT 
Een kostbaar boeket 
van de meest zeldzame 
en nobele ingrediënten. 
Stendhal heeft de roos 
terug uitgevonden. 
Sensueel, verslavend,  
en magisch… 
Noten: bergamot, 
elemi, witte ceder ex-
tract, geranium, zwarte 
roos, kaneel, cacao, 
patchouli, amber en 
Tonkaboon
STENDHAL, Noir Divin,  
Eau de Parfum 

Deze rijk gepigmenteerde 
vloeibare oogschaduw 
zorgt 16 uur lang voor 

een intense, vlekkeloze 
oogopslag.

ARMANI, Eye Tint in #10 Senso

EXCLUSIEF 
bij

BACK TO BLACK  
Met dit fijne viltstiftje trek 
je erg makkelijk een intens 
zwart lijntje.
APRIL, Eyelinerstift Carbon Black

EXCLUSIEF 
bij
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looks

wimpersWonder
FAN VAN

Speel met je wim-
pers: zet ze voluit in 
de kijker en geef ze 
een nieuwe grafische 
dimensie. Een tikje 
feeëriek, een vleugje 
Twiggy in de sixties 
en instant een open, 
sprekende blik.

Houd de rest van 
je make-up sober. 
Een vleugje rozige 
nude lipstick zorgt 

voor een geslaagde 
sixties look.

Tip

Het voordeel van 
deze trend? Je 
hoeft helemaal 
geen make-uppro  

te zijn. Trek in de 
onderste wimperlijn  

met eyeliner streepjes of 
‘wimpers’ bij. Hoe dik en 
hoe lang je ze maakt  
kies je zelf.

Tip
1. YVES SAINT LAURENT, Couture, Eye Marker - Met deze stift trek  
je zowel een fijn lijntje als een dikker streepje. l  2. GIORGIO ARMANI -  
Maestro Eye Liner - Voor een erg fijn, mat, intens lijntje dat 12 uur blijft zitten.  
l  3. LANCÔME - Monsieur Big Marker - Deze rijk gepigmenteerde eyeliner 
blijft lang zitten. Voor een lijntje op maat.  l  4. BOBBI BROWN - Ink Liner - 
Een vloeibare eyeliner in een handig pennetje. De formule loopt niet uit.   
l  5. DIOR - Diorshow On Stage Liner - Een handige pen met een soepele 
punt waarmee je zonder haperen een lijntje tekent.

25
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1. LANCÔME - Ombre Hypnôse Mono Scintillante 
Black 310 en Rose Etoile 103  l  2. ANNAYAKE -  
Mascara Waterproof Extreme  l  3. ARMANI 
BEAUTY - Eyes to Kill Designer Liner  l   
4. CLOSE - Eye Brush Duo  l  5. GUERLAIN -  
The Eye Pencil

  Back to blackEen gitzwarte smoky 
eye mengt vlekkeloos 
rock-’n-roll en een 
sexy look met een dosis 
mysterie. Perfect op een 
sombere herfstdag/ 
herfstavond.

Maak EERST 
je ogen op en 
daarna je teint. 
Zo vermijd je 

vlekken in je 
gezicht.

Tip

Nodig

•  Zwart oogpotlood 
• Twee tinten oogschaduw 
• Zwarte mascara
• Zwarte eyeliner
• Penseel

Handleiding

1.  Teken met oogpotlood een lijn in 
en net boven je wimpers. Begin 
aan de binnenkant van het oog en 
blijf dicht bij de wimperrand. 

2.  Vervaag het potloodlijntje tot in 
de oogplooi met een aangepast 
blendpenseel. 

3.  Breng een nude kleur oogschaduw 
aan op de overgang tussen de huid 
onder de wenkbrauw (die niet is 
opgemaakt) en de zwarte kleur. 

4.  Laat beide kleuren mooi in elkaar 
overlopen. 

5.  Zet met het oogpotlood de on-
derste en bovenste waterlijn aan. 

6.  Trek een lijntje eyeliner in de 
bovenste en onderste wimpers.

7.  Eindig met enkele laagjes zwarte 
mascara.

26 planetparfum.com 27
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1. APRIL - Mocha Chocolat, Oogschaduwpalet - Vier kleuren oogschaduw, 
verrijkt met vitamine E en lichtreflecterende deeltjes, om de blik te definiëren, vorm te 
geven en te verhelderen.  l  2. CLOSE - Soul Bossanova, Oogschaduwpalet - Zes 
tinten oogschaduw voor zowel zachte als meer intense looks.

De SMOKY EYE bestaat 
ook in LIGHTVERSIE: in 
beige, nude, aardetinten 
of rozige kleuren en in 
glanzende, satijnzachte 
texturen die voor een 
sprankelende, open blik 
zorgen.

Met taupe en 
gouden tinten 
creëer je een zachte, 
glanzende smoky. 

Werk af met een 
bruine mascara om  

de blik te verzachten. 

Tip

Smoky BLIK

new

1

2
3 4

5

1

2

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

1.  Teken met bruin oogpotlood een 
lijntje in de bovenste wimpers. 

2.  Breng met een penseel bruine 
oogschaduw aan op het bewe-
gend ooglid. Vervaag de kleur 
naar buiten toe. 

3.  Voeg een tweede oogschaduw 
toe in een rozige of gouden tint op 
de overgang tussen de bruine kleur 
en de niet-opgemaakte huid onder 
de wenkbrauw.

4.  Laat beide kleuren met elkaar 
versmelten. 

5.  Zet met het bruine oogpotlood 
de onderste en bovenste waterlijn 
aan. 

6.  Eindig met een laagje mascara. 

EXCLUSIEF 
bij

Lichte  smoky

Handleiding
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1. ESTÉE LAUDER - Pure Color Envy Defining Eyesha-
dow - oogschaduw  l  2. ANASTASIA BEVERLY HILLS - Glow 

Kit Sugar - Highlighter Palette l  3. GIORGIO 
ARMANI - Face Fabric - foundation  l  4. 
CLARINS - Wonder Perfect 4D - mascara

Een paarse blik valt op 
en oogt MYSTERIEUS, 
maar staat ook zacht. 
Durf experimenteren met 
paarse tinten voor een  
romantische, delicate look.

Violet matcht 
erg mooi met 
groene en 
bruine ogen.

Tip

Werk met een 
kleine hoeveelheid 
oogschaduw en 
bouw het effect op in 

laagjes voor een zacht, 
vervaagd resultaat.

Tip

1.   Gebruik een poederoogschaduw 
met een matte finish en kies voor 
violet of lila. 

2.   Trek met een smudgepenseel 
een lijn in de bovenste wimpers 
en vervaag de kleur naar boven 
toe, tot net boven het ooglid. De 
kleur mag tot boven de oogplooi 
lopen. Zet ook de binnenste 
ooghoek aan zodat de volledige 
oogplooi kleur krijgt. 

3.   Trek een lijntje in de onderste 
wimpers en verbind het in de 
buitenste ooghoek met het 
bovenste lijntje. 

4.   Zet je wimpers licht aan met 
zwarte mascara om je blik 
intenser te maken, zonder hem te 
verdonkeren. De kleur is koning. 

5.   Houd je lippen nude. 
6.   Maak je teint egaal met een licht 

dekkende foundation. Breng 
vervolgens highlighter aan voor 
een licht strobingeffect. Breng het 
product aan op de welvingen van 
je gezicht: de kin, het voorhoofd, 
de jukbeenderen, het puntje van 
de neus, boven de wenkbrauwen 
en op de cupidoboog.

Skip bronzer 
en blush.

Tip

BOLD/BRiLLiANT/
LUXURiOUS 
Experience Luxe Shine Intense Lipstick,
a new dimension in lip color. 

*O�er valid while supply lasts

Receive the new Bobbi Brown Cleansing Oil
with purchase of 3 Bobbi Brown products,
including at least one Luxe Lip. *

YOUR GiFT

*o�er valid while stock lasts
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De kracht    van de 

make-up
FAN VAN

Werden wenkbrauwen een paar jaar  
geleden nog wat verwaarloosd, dan zijn  
ze tegenwoordig de sterren van ons  

gezicht. Of je hen nu CAMOUFLEERT of 
NET EXTRA IN DE VERF ZET, ze geven je 

gezicht vorm en omlijsten je blik. Hoog tijd om 
hen de aandacht te geven die ze verdienen.

30 planetparfum.com 31
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 Perfectingetekend

Om vorm en body 
te geven aan stevige, 

warrige wenkbrauwen 
trek je met potlood 
een lijntje onderaan in 
de wenkbrauw.

Tip

Perfect gevormde, 
nette wenkbrauwen 
met elk haartje keurig 
op zijn plek zijn nog 
steeds trendy. Teken 
met wenkbrauw- 
potlood de lijn van de 
wenkbrauw in en vul 
met poeder eventuele 
gaatjes op. Perfectie 
was nog nooit zo mooi.

Camouflage- technieken
Camoufleer wenkbrauwen en je  
krijgt een verrassend, minimalistisch 
spel van contrasten. Door ze lichter  
te maken of te ontkleuren versmelten 
ze met het gezicht waardoor  
oogmake-up nog intenser oogt.

Gebruik een zilver- of 
goudkleurig oogpotlood 
om je wenkbrauwen in te 
kleuren.

Tip

FAN VAN

make-up3 trends

STEP 1

STEP 2 ANASTASIA BEVERLY 
HILLS, Brow Wiz,  
Wenkbrauwpotlood

BOBBI BROWN, 
Retouching Face 
Pencil, Teintpotlood

Gebruik een 
corrigerend 
potlood om 
een lijn te 

tekenen onder 
de wenkbrauw. Die 

zorgt voor een nette 
overgang tussen huid 
en haartjes. Wel wat 
vervagen!

Tip

De XXL-exemplaren van Cara Delevingne vormen een 
charmante troef en geven veel persoonlijkheid aan haar 
gezicht. Dikke wenkbrauwen staan het mooist als ze  
ingetoomd worden. Dat doe je door de haartjes aan het 
begin van de wenkbrauw naar boven te borstelen.  
Warrig, maar gecontroleerd.

>

>

EXCLUSIEF 
bij

APRIL,  
Oogpotlood 

Kajal Kohl  
wit

EXCLUSIEF 
bij

   Big
     is beautiful
>
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Was

Potlood

Een crèmige wasformule is ideaal voor wie 
twee linkerhanden heeft. Met een klein 
penseeltje werk je er makkelijk mee.  

ANASTASIA BEVERLY HILLS, 
Dipbrow Pomade SPF 10
GIORGIO ARMANI, Eye & Brow 
Maestro

Met een wenkbrauwpotlood 
teken je makkelijk vorm in je 
wenkbrauwen wanneer je weinig 
haartjes hebt. Of je tekent er 
individuele haartjes mee.

Voor elk 
   wat wils

FAN VAN

make-up

UNIQUEMENT 
chez

Poeder
Poeder oogt zachter dan potlood en is 
vooral handig om kleine gaatjes in dunne 
wenkbrauwen op te vullen.

BOBBI BROWN, 
Brow Kit
GUERLAIN,  
Eyebrow Kit

35

SISLEY, Phyto-Sourcils 
Perfect
APRIL, 
wenkbrauwpotlood 
bruin

Onmisbaar voor mooie, 
nette wenkbrauwen! Neem 
eens per week de tijd om 
je wenkbrauwen te epileren 
om zo hun vorm mooi te 
houden.

ACCESSOIRES

CLOSE, Pincet

Gel
Wenkbrauwmascara zorgt voor het meest natuurlijke 
resultaat en is makkelijk in gebruik.

ANASTASIA 
BEVERLY 
HILLS, Clear 
Brow Gel, 
Wenkbrauwgel
DIOR, 
Diorshow 
Pump ‘N’ 
Brow

UNIQUEMENT 
chez

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

new
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BULGARI, Rose Goldea 
Blossom Delight
Een sprankelend,  

gedurfd parfum dat  
alle facetten van de  

roos viert.
Noten: viooltjesblad, 

groene papaja, jasmijn, 
rozenblaadjes, rozen- 

knoppen, lelietje- 
van-dalen, witte 

muskus, ambergris

GUERLAIN, Mon  
Guerlain, Eau de  
Parfum Intense
Dit parfum is een 
ode aan de vrije, 

spontane en oprechte 
natuur van vrouwen.
Noten: bergamot, 

mandarijn, lavendel, 
vanille, patchoeli, 

sandelhout 

GIVENCHY, L’Interdit
Een krachtige en tege-

lijkertijd luchtige eau de 
toilette als een spranke-
lend briesje op de huid.
Noten: oranjebloesem, 

tuberoos, vetiver,  
patchoeli

LANCÔME, Idôle
Een nieuwe interpretatie  

van ‘clean’: een bloemige, 
muskusachtige chypre.  

Tegelijk fris, teder en krachtig.
Noten: bergamot, peer,  
jasmijn, Clean & Glow- 
akkoord, essence van  

rozenblaadjes

IKKS, Little Woman  
Urban Jungle

Een fruitige geur voor 
jonge meisjes die  

dromen van avonturen  
in verre oorden.

Noten: mandarijn,  
appel, braambes,  
jasmijn, lelietje- 
van-dalen, roos, 

muskus, vanille, vetiver

TED LAPIDUS,  
Orissima Divine

Een elegant parfum dat 
geurt naar een boeket 

witte bloemen.
Noten: neroli, mandarijn, 
jasmijn, oranjebloesem, 
witte muskus, vanille, 

patchoeli

GUCCI, Mémoire  
d’une Odeur

Een universele, tijdloze, 
unisekse geur die mooie 

herinneringen naar 
boven brengt.

Noten: Romeinse ka-
mille, jasmijn, muskus, 
sandelhout, cederhout

TOM FORD, Métallique
Een verslavende bloemengeur  
die je draagt als een elegante, 

geborduurde harnasjurk.
Noten: aldehyden, bergamot, 

roze peper, meidoorn,  
lelietje-van-dalen, heliotroop, 
ambrettezaad, perubalsem, 

vanille, sandelhout

CHANEL,  
Gabrielle Essence

Een levendige, rijke geur 
die elke vrouw uitnodigt 

om echt zichzelf en  
helemaal uniek te zijn 
door haar instinct te 

volgen en haar vrijheid 
uit te drukken.

Noten: citrus, rood fruit, 
tuberoos uit Grasse, 

jasmijn, ylangylang van 
de Comoren, Tunesische 

oranjebloesem, san-
delhout, vanille, witte 

muskus

JO MALONE, Poppy &  
Barley Cologne

Even kleurrijk en levendig 
als een veld vol klaprozen 
op het Britse platteland.

Noten: roos, viooltje, 
cassis, klaproos, gerst

DKNY, Stories
Sprankelend, sappig, 
fruitig, stralend en oh  

zo vrouwelijk.
Noten: roze peper, 
mandarijn, citroen, 

bergamot, mousse van 
roze guave, perziksap, 
meiroos, roos, roze iris, 

jasmijn, ylangylang, 
vanille, without, roze 

daim, muskus, amber, 
cederhout

nieuwkomershaarvoor
Geurige

CHLOÉ, L’Eau
Een nieuwe variatie  

op de Chloéroos met  
een unieke frisheid en 

tijdloze elegantie.
Noten: magnolia, jasmijn, 

eikenmos

DE NIEUWE  
vrouwenparfums zijn  

krachtig en stralend en  
hebben een hart van  
delicate, kostbare  

bloemen. Een INTENS 
GEUREND boeketje  

op je huid.

NINA RICCI,  
Nina Rouge

Een verslavend zoete 
bloemengeur met een 
vleugje citrus en een 

karameltoets.
Noten: framboos,  
citroenschil, gem-

berbloesem, gardenia, 
bourbonvanille, karamel

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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Roll-on 
Erg handig on the go: deze geraffineerde roller 
parfumeert snel en discreet je huid.
DIOR, Miss Dior Roller-Pearl, 
Eau de Parfum
Noten: bloedsinaasappel, mandarijn, lelietje- 
van-dalen, roos van Grasse, patchoeli

  Meer dan   
een flesje

38 planetparfum.com38 planetparfum.com

Deze olie is een plezier  
om te smeren: de fijne 
textuur glijdt over de  
huid, de formule  
hydrateert en maakt  
je huid streelzacht.
DIOR, J’adore  
Huile Divine,  
Droge lichaamsolie
Noten: jasmijn, roos

parfums

Slim gezien: deze frisse mist parfumeert 
lichaam én kledij. Stop hem in je handtas 
zodat je jezelf (en je trui) altijd en overal 
kan parfumeren.
KENZO, Kenzo World, 
Fresh Mist for Body & Clothes
Noten: peer, pioen, amandelbloesem, iris

Niet alleen de inhoud telt: merken spelen steeds 
meer met de vorm waarin ze geuren gieten.  

Parfum zit niet langer alleen in flesjes die je in je 
hals verstuift. Het doet nu je haar lekker ruiken,  

tovert zich om tot een lichte mist of voedende 
olie of komt als handige roller of cushion.  

Zelfde geur, ander ritueel.

Olie
Verzorging en geur in 
één: een voedende, 
geparfumeerde olie 
houdt de huid zacht en 
soepel en doet ze lekker 
ruiken.

Lichaamsmist
Met een mist hul je je hele 
lichaam in een luchtige, geurige 
nevel die elk van je bewegingen 
delicaat parfumeert.

TRAVALO 
Navulbare  
tasverstuiver

Navulbaar 
Dankzij dit navulbare flesje in 
reisformaat neem  
je je favoriete geur  
overal mee naartoe,  
ook op het vliegtuig.  
Snel (bij)gevuld  
bovendien.
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Een geurig, erg vrouwelijk boeketje 
voor je haar. 
CHANEL, Gabrielle, Hair Mist
Noten: jasmijn, ylangylang, oranje- 
bloesem en tuberoos van Grasse

KENZO, Flower by Kenzo Cushion, 
Eau de Parfum
Noten: roze peperessence, cassis,  
Bulgaarse roos, viooltje, witte 
muskus, vanille

Cushion
Het sponsje op het met parfum 
gevulde kussentje drukken en 
dan op je huid deppen.  
Handig in je handtas, want  
geen uitloopgevaar.

Deze mist doet je kapsel fruitig en  
bloemig geuren.
GUERLAIN, La Petite Robe Noire, 
Haarmist
Noten: roos, jasmijn, oranjebloesem, 
kers, appel, cassis, witte muskus

Haarmist
Even over je haar verstuiven en 
elke keer je je hoofd beweegt 
komt er een vleugje geur vrij. 
Subtiel verleidelijk.

Deze lichte nevel verfraait en parfumeert je 
haar voor een sensueel, elegant geurspoor.

NARCISO RODRIGUEZ, Narciso 
Noten: Bulgaarse roos, gardenia, 
muskus, wit en zwart cederhout, vetiver
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• Hydrateer je huid 
goed voor je parfum 
aanbrengt. Zo blijven alle 

geuren in de samenstelling 
beter op de huid zitten.

• Verstuif eerst de sterkste geur 
zodat die de andere niet maskeert. 

Tip

parfums

Sterk duo
Het geheim van een geslaagde layering 
schuilt in de keuze van de geuren die 
elkaar moeten aanvullen. Ontelbaar veel 
combinaties werken erg goed op de huid. 
Zo matcht een bloemengeur goed met een 
kruidig parfum. Een andere topcombinatie 
is een houtgeur (die bijvoorbeeld sandelhout 
als basisnoot heeft) met een citrusgeur: 
sandelhout verzacht het geheel.  
Nog een geslaagde combinatie:  
een hout- met een muskusgeur.

Waarom zou je layeren?
Het grote voordeel van layering: doordat je 
parfums over elkaar aanbrengt, blijft de 
geur langer op je huid hangen omdat de 
parfumoliën trager worden geabsorbeerd.
Afhankelijk van de huid van de drager 
ontwikkelt een parfum een andere geur. 
Door superpositie wordt de echte geur 
van het parfum versterkt.  

Hoe begin je eraan?
Houd rekening met enkele regels voor je  
begint te experimenteren met layering.

Je wil een eigen unieke  
geur die helemaal bij je  
persoonlijkheid, mood  
en smaak past?  
Met layering, de kunst 
om twee verschillende  
parfums te  
combineren 
en zo een nieuwe geur  
te creëren, maak je  
die helemaal zelf. 

dubbel effect
2 parfums
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Fragrance Combining 
De parfums van JO MALONE LONDON worden 
samengesteld met weinig ingrediënten zodat je ze 
niet alleen op zichzelf, maar ook gecombineerd kan 
dragen en zo een geur op maat creëert. 
Tijdens een Fragrance Combining-service van  
Jo Malone London leer je hoe je in slechts twee 
stappen twee parfums die voor elkaar gemaakt zijn 
met elkaar combineert. Je kiest je favoriete parfum 
uit de verschillende geurfamilies (citrus, fruitig, 
licht bloemig, bloemig, kruidig, houtig) en voegt 
daaraan een vleugje sensualiteit of frisheid toe.

Opposites attract 
Je kan ook twee geuren 

kiezen die sterk met elkaar 
contrasteren. Zoals een 
houtgeur met een fruitig 

parfum, of een citrusgeur 
met een amberparfum.  

Een Planet Parfum- 
beautyconsulente kan je 
vertellen tot welke familie 
een bepaald parfum behoort: 

hout, bloemen, fruit, citrus… 

Tip

De makkelijkste optie 
Je hebt niet de neus van een aspi-
rant-parfumeur? Combineer een 
geparfumeerde bodylotion met 
een geparfumeerde spray voor 
het haar. Daarna spray je zoals 
gebruikelijk je favoriete parfum. 

Winnend duo 
JO MALONE LONDON,  
Amber & Lavender Cologne  
(noten: petitgrain, lavendel,  
amber) en Red Roses  
Cologne (noten: citroen,  
rode roos, bijenwas)

CARVEN, Paris-Bangalore (noten:  
kruidnagelblad, vanille, Tolubalsem, 
sandelhout, tonkaboon, amber) en  
Paris-Sao Paulo (noten: rum, kaneel, 
bergamot, oranjebloesem, kardemom, 
tonkaboon, patchoeli, vanille
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Waarom zouden vrouwen zich eens niet  
laten verleiden door een parfum dat bedacht 
en gecreëerd werd voor het andere geslacht? 
De traditionele parfumwereld maakt graag een 
onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke  

parfums, maar zoveel mannengeuren 
ruiken ook heerlijk op een vrouwenhuid. 

Laat jij je verleiden?

Kers-amandel 
GUERLAIN | L’Homme 
Idéal, Eau de Parfum

Noten: lavandel, rozema-
rijn, bergamot, tijm, kers, 
vanille, sandelhout, leer, 
tonkaboon, amandel

Viooltje-leer
DIOR | Fahrenheit, 
Eau de Toilette

Noten: Siciliaanse 
mandarijn, viooltje, 
hout, leer

Kaneel-vanille 
HUGO BOSS | Boss 
Bottled, Eau de Toilette

Noten: appel, citrus, 
geranium, kaneel, 
kruidnagel, sandelhout, 
vetiver, cederhout, 
vanille

Meloen-muskus 
RALP LAUREN | Polo Blue, 
Eau de Parfum

Noten: mandarijn, 
meloen, komkommer, 
geranium, salie,  
basilicum, iso E super, 
witte muskus

Kumquat-jasmijn
HERMÈS | Le Jardin 
de Monsieur Li, Eau de 
Toilette

Noten: bamboe, pruimen-
boom, kumquat, jasmijn, 
roos, Sechuanpeper, muskus

Je wil een mannen- 
parfum dat 
helemaal bij je past? 
Ga op zoek naar 

geuren met een zoete, 
bloemige of gourmand 

noot. Succes gegarandeerd!

Tip



Jacques Bogart,
Story Blue - Eau de Toilette
Een frisse, aromatische, mariene fougère.
Noten: Siciliaanse citroen, viooltjesblad, 
pompelmoes, verse specerijen, salie,  
marien akkoord, wit cederhout,  
patchoeli, mariene mousse

Dolce & Gabbana,
K by Dolce & Gabbana   

Een hypnotiserend  
parfum als eerbetoon  

aan het nieuwe tijdperk  
van de mannelijkheid. Voor 
mannen die de koning van 
hun alledaagse leven zijn.

Noten: bloedsinaasappel, 
citroen, jeneverbes, salie, 

geranium, lavendel, piment, 
cederhout, vetiver, patchoeli

new

FAN VAN
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Jacques Bogart,
Santana Bay,  

Eau de toilette. 
Een sensueel parfum 

dat doet denken aan 
door de zon gebruinde 

vakantiehuid.
Noten: lavandin,  

cederhout,  
patchoeli,  

vetiver,  
vanille

Jean Paul Gaultier,
Le Beau  
Eau de Toilette
Deze geur doet je eraan 
denken dat relaxen de meest 
verfrissende zonde is. 
Noten : bergamot, kokoshout, 
tonkaboon

Dior, Sauvage  
Le Parfum
Een complexe, bedwelmende, 
maar ook sobere geur. 
Extreme frisheid met warme 
oriëntaalse geurnoten.
Noten: bergamot, 
mandarijn, kardemom, 
elemi, amber, cederhout, 
sandelhout, tonkaboon, 
vanille

Een vleugje lavendel, een snuifje  
piment en wat sandelhout prikkelen 
onze neus en maken de moderne 

man nog verleidelijker.

   Geurige
nieuwkomers 

hemvoor

494949
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Na verloop van tijd raakt de huid vermoeid:  
ZE WORDT SLAPPER, GAAT ER  

VAAL UITZIEN, ER DUIKEN RIMPELS 
EN OUDERDOMSVLEKJES OP.  

Kunnen we de tijd stoppen en de tekens 
van huidveroudering bestrijden?

de juiste verzorging

Anti-aging:
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1. APRIL - Global Anti-Ageing Cream - Het geheim van deze 
smeltzachte crème met krachtige anti-agingwerking? Thermaal 
water. Dat is rijk aan essentiële oligo-elementen die ervoor zor-
gen dat de huid goed kan functioneren en bevat de multitasker 
silicium dat de huid herstructureert, haar barrière versterkt en de 
collageenproductie boost.   l  2. LA MER - The Regenerating 
Serum  - Dit luxueuze serum zit vol actieve bestanddelen en geeft 
de huid haar frisheid en jeugd terug door rimpels en fijne lijntjes op 
te vullen. Zijn formule helpt tekens van huidveroudering onderdruk-
ken, hydrateert en voedt intens.  l  3. SENSAI - Absolute - Silk 
Micro Mousse Treatment - Deze lotion met microluchtbelletjes 
tintelt op de huid en helpt tekens van huidveroudering bestrijden.

   Wist 
je dat ?
Er bestaan twee soorten 
huidveroudering.  
Intrinsieke huidveroudering 
is genetisch bepaald en staat 
onder invloed van hormonale 
schommelingen. Extrinsieke 
huidveroudering is onderhe-
vig aan externe factoren  
en wordt veroorzaakt door 
onder meer blootstelling aan 
uv, tabak, stress, pollutie,  
ongezonde voeding en alcohol.

1

Waarom krijgen we rimpels?
De huid bestaat uit drie lagen: de epidermis, de dermis 
en de hypodermis. De epidermis is de buitenste laag en 
vormt een beschermende barrière tegen externe aanvallen 
van buitenaf. Om de 60 dagen vernieuwt de epidermis zich 
volledig. Maar wanneer we ouder worden, heeft ze daarvoor 
meer tijd nodig waardoor tekens van huidveroudering meer 
zichtbaar worden. 
De dermis bevat collageen en elastinevezels die de huid jong 
en stevig houden. De hoeveelheid 
collageen en elastine neemt af met het 
ouder worden. Daardoor verliest de 
huid aan elasticiteit en verschijnen 
de eerste huidverouderingstekens 
zoals rimpels.

5353

32

Voor
 hem

MÉTHODE FOR MEN - Concentrated  
Anti-Wrinkles Care - Deze niet-vette 
verzorging vult rimpels op en boost de 
energie van de huid. Polyfenolen uit 
dennenschors neutraliseren oxidatieve 
stress in de huid. Daardoor is ze beter 
beschermd tegen aanvallen van buitenaf.

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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4. STENDHAL - Pur Luxe Eye Contour Serum - Dit krachtige serum vult 
rimpeltjes op en vervaagt donkere kringen en wallen.  l  5. STENDHAL - Pur 
Luxe Global Anti-Aging Care - Een globale anti-agingverzorging met parel-
moerdeeltjes en actieve bestanddelen die de huid intens hydrateren. De huid 
ziet er jonger en steviger uit en voelt zacht en glad aan.

?
Onstabiele moleculen  
in ons lichaam die  
veroorzaakt worden door 
onder meer zonlicht en 
vervuilde lucht noemen we 
vrije radicalen. Ze missen 
een elektron en vallen 
in hun zoektocht naar 
dat ontbrekende deeltje 
onze huidcellen en ons 
DNA aan. Met het ouder 
worden beschadigen  
ze steeds meer de  
fibroblasten die collageen 
produceren waardoor 
rimpels opduiken.

De juiste antioxidantrijke voeding helpt 
huidveroudering afremmen. Zet natuurlijke, 
felgekleurde ingrediënten op het menu.  
Zo bevatten TOMATEN lycopeen, een krachtige 

antioxidant die oxidatieve stress helpt voorkomen 
die huidveroudering veroorzaakt. BROCCOLI en 

RADIJZEN zijn dan weer rijk aan glucosinolaat, een 
antioxidant die de natuurlijke huidverdediging versterkt.

Tip

Fibroblasten produceren onder meer collageen en zorgen 
dat het vastplakt zodat het niet kan leeglopen. Bij het ouder 
worden vertraagt de collageenproductie en beginnen de 
verbindingen tussen de fibroblasten en het collageen te 
breken. Het gevolg: meer en diepere rimpels.
Collageen vormt een soort 3D-vezelnetwerk dat de huid 
sterk en elastisch houdt. Vanaf veertig jaar produceert 
het gemiddelde lichaam minder efficiënt collageen.

Smeren maar!
De juiste huidverzorging kan de tijd vertragen en de  
gevolgen ervan even pauzeren. Ze maakt de huid frisser 
en steviger waardoor ze er jonger uitziet. Vanaf je vijfen-
twintigste smeer je best een antirimpelverzorging  
en bescherm je je huid tegen de zon. Ook wanneer je 
een terrasje doet op een lichtbewolkte dag.

4 5

Puur voor jou.

EEN DROOM VAN EEN TEXTUUR  
Een zeer frisse textuur met een subtiel
rozenparfum die smelt op je huid.
Badend in comfort onthult de huid
onmiddellijk zijn schittering.

DE + VAN CLARINS 
De kunst van Clarins’ receptuur, dat is de know-how om
aan elke plant zijn krachtigste actieve ingrediënt te
onttrekken en jou zo het beste van wetenschap en natuur
te bieden. De nieuwe Rose Radiance Cream combineert
7 plantenextracten om de jeugdigheid en de uitstraling van
je huid te doen herleven.

DRIE ACTIEVE BESTANDDELEN VOOR EEN
UNIEKE UITSTRALING 
De formule van deze verzorging, verrijkt met zuren van
de hibiscus-sabdariffa-bloem, exfolieert en egaliseert
de huid in alle zachtheid. Het bio harungana-extract
verstevigt en de nieuwe generatie parels doen de huid
instant oplichten.

NIEUW

Rose Radiance Cream
Super-Restorative

Egaliseert. Verstevigt. 
Doet je huid stralen. 

Clarins innoveert met z’n nieuwe 
verstevigende verzorging door actieve 

ingrediënten te combineren die de uitstraling en 
de jeugdigheid van je huid doen ontwaken. 

Na één maand gebruik vindt 80% van   
de vrouwen de huid gladder,   

70% vindt hem steviger, 87% stralender.*

CLARINS.COM

*Tevredenheidstest, 105 vrouwen, 28 dagen.

ROSE RADIANCE 190X260.indd   2 13-06-19   12:07:38

   Wist 
je dat 

EXCLUSIEF 
bij



Je hebt maar één huid en ze veroudert elke dag. Maar 
onherstelbare schade door vroegtijdige huidveroudering 
kan je, door je huid goed te verzorgen, uitstellen.  
In zijn instituten biedt Planet Parfum daarom de beste 
behandelingen aan om de tijd te vertragen.

NAYILA ASLAN

39 JAAR
DERMOPLASTICIENNE  
BIJ PLANET PARFUM  
STOKKEL DUMONPLEIN

WERKT AL 16 JAAR  
BIJ PLANET PARFUM

Vanaf welke leeftijd 
raad je aan om een 
anti-agingbehande-
ling te laten doen?
Nayila Aslan: “Vanaf 30, 35 

jaar. Maar jonge vrouwen van 25 die zich 
vaak aan de zon blootstellen of ongezond 
leven kunnen vroeger beginnen. De leef-
tijd maakt niet zoveel uit, na de zomer-
vakantie raden we ten zeerste aan een 
anti-agingbehandeling te boeken omdat 
de huid dan vaak uitgedroogd is. ”

Hoe vaak moet je een anti- 
agingbehandeling boeken ? 
“ Idealiter één keer per maand of bij elke sei-
zoenswissel. Maar alles hangt natuurlijk af 
van het budget van de klant. ”

Waarom moet je een behandeling 
in een instituut boeken?
“ Een anti-agingbehandeling houdt 
huidveroudering stabiel. Instituut- 
behandelingen zijn veel completer dan 
wat je thuis doet en de concentratie aan 
actieve bestanddelen ligt veel hoger. Bij 
sommige behandelingen brengen we tot 
wel 30 ml serum aan op de huid. En dan 
heb ik het nog niet gehad over de professi-
onele massagetechnieken van de schoon-
heidsspecialiste, zowel manueel als met 
toestellen. De gemiddelde schoonheids-
behandeling in het instituut duurt ander-
half uur, ze werkt dus ook ontspannend. 
We gebruiken in de cabine ook producten 
die enkel tijdens professionele schoon-
heidsbehandelingen worden gebruikt en 
die klanten niet kunnen kopen. ”

Waarin verschillen behandelin-
gen bij Planet Parfum van die in 
een ander schoonheidsinstituut?
“ Andere instituten gebruiken meestal 
slechts één of twee productgamma’s. 
Planet Parfum werkt met verschillende 

merken samen waaronder Annayake,  
Decléor, Sisley en Méthode Jeanne  
Piaubert waardoor de klant een ruimere 
keuze krijgt. Naar welk Planet Parfum- 
instituut je ook gaat, je krijgt er altijd 
dezelfde rituelen en dezelfde manier 
van werken. De schoonheidsspecialistes 
bij Planet Parfum geven ook altijd ad-
vies aan de klanten na de verzorging. Ze 
volgen hen op en luisteren altijd naar de  
verwachtingen van de klant. ”

Welke resultaten mag je meteen  
en op termijn verwachten na een 
behandeling ?
“ Na een anti-agingbehandeling merk je 
dat de huid en de spieren eronder steviger 
zijn, de huidstructuur is gladder en de huid 
is perfect gehydrateerd van binnenuit.”

Wat is het klassieke anti- 
agingritueel ?
“ De behandeling van Méthode Jeanne 
Piaubert start met een reiniging van de 
huid. Daarna gebruiken we een scrub op 
maat die tegelijk medisch en esthetisch 
is. Vervolgens brengen we een serum aan 
en werken we met een toestel dat ervoor 
zorgt dat de actieve bestanddelen beter in 
de huid dringen. Daarna volgt een massage  
met de anti-agingcrème. Die laatste is 
een mix van olie en crème die enkel in 
het instituut wordt gebruikt. We brengen 
dan een masker aan dat inwerkt op de 
stevigheid van de huid en gebruiken het 
Stimultechtoestel dat twee elektroden 
heeft (elektroporatie en elektrostimula-
tie) die de spieren onder de huid stimu-
leren, als een workout voor het gezicht. 
We eindigen de behandeling met een ver-
zorgingsproduct dat is aangepast aan de 
huid van de klant. Die formule zorgt voor 
vier keer meer stevigheid dan een anti- 
rimpelcrème voor thuisgebruik.”

anti-aging
DOEL:
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NIEUW
 AQUA SUPER CONCENTRATES

[SUPER HYDRATERENDE] DAGCRÈMES
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Boek een afspraak in je 
parfumerie of online. 
Surf naar planetparfum.
com/nl/instituts, klik op 
“Schoonheidsinstituut 
in jouw buurt” en daarna 
op “Maak jouw afspraak 
online”.
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Longoza De kangoeroepoot of Anigozanthos komt 
oorspronkelijk uit Australië. De naam van de 
plant verwijst naar de vorm van zijn bloemetjes 
die lijken op kangoeroepootjes. De Aboriginals 
dronken de oppeppende bloemetjes en aten de 
voedingsrijke wortels. Maar kangoeroepoot zorgt 
er ook voor dat de huid zich beter kan herstel-
len. De crème Extra-Firming Jour van CLARINS 
helpt rimpels verminderen, de huid verstevi-
gen, hydrateren en comfortabel houden en de 
teint egaler maken. 
CLARINS - Extra-Firming Jour, Wrinkle Control 
Firming Day Cream 

De longozabloem of Aframomum angus-
tifolium vormt oranjerode langwerpige 
zaaddozen. Dior gebruikt een krachtig actief 
bestanddeel uit die zaden in zijn Capture  
Totale-lijn omdat de bloem, die wordt  
geteeld in de DIOR tuin in Madagaskar,  
bekendstaat om haar herstellende krachten. 
Ze boost de collageenproductie, activeert 
de vernieuwing van de huidcellen en  
versterkt de huidstructuur. Haar kracht 
wordt versterkt in een antizwaartekracht-
complex dat zich richt op de stamcellen om 
de huid in de diepte te herstellen. 
DIOR - Capture Totale Crème Multi-Perfection

Skincare gaat terug naar de 
bron en gebruikt het beste wat 
de natuur onze huid te bieden 
heeft. In het hart van de formules 
van deze producten vind je  
zogenaamde SUPERHELD- 
INGREDIËNTEN, natuurlijke 
bestanddelen die in staat zijn 
de huid te vernieuwen, haar 
mooier te maken en haar 
nieuw leven in te blazen. 

ingrediënten
Superheld-

De alpenroos helpt dehydratatie en vrije 
radicalen die mee verantwoordelijk zijn voor 
huidveroudering bestrijden. Dankzij haar 
anti-agingwerking werkt ze in op rimpels en 
doet ze de huid opnieuw stralen. Het rozenex-
tract in de Re-Boost Refreshing Hydrating 
Cream van Clarins zorgt voor een rozige teint 
en vervaagt tekenen van vermoeidheid. De 
huid is beschermd tegen dagelijkse agressies, 
zit vol energie en straalt. Ze ziet er fris uit 
en heeft een egale structuur. 

Alpenroos

CLARINS - Re-Boost Refreshing 
Hydrating Cream

Zwarte roos 

De zwarte roos, ook bekend als Black Baccara, 
is het geheim voor een jeugdige huid. Het 
waterachtige zwarteroosextract in de Black 
Rose-lijn van SISLEY verfijnt onmiddellijk de 
huidkorrel waardoor de huid beter het licht 
reflecteert. De werking van de bloem wordt 

aangevuld met extract van hibiscusbloem  
dat de teint doet stralen. De huid is goed 

gehydrateerd en gevoed, vol en glad.  
De teint straalt en ziet er fris uit. 

SISLEY - Black Rose Skin Infusion Cream  

Rode bes
Het geheim van de mythische crème  
Rénergie Multi-Glow van LANCÔME schuilt 
in het hart van haar formule. De rode schisan-
drabes corrigeert en egaliseert de teint en 
brengt haar opnieuw in evenwicht dankzij 
een kleur-technologie op maat. Schisandra 
komt oorspronkelijk uit China en wordt er op 
grote hoogte geteeld. Haar Chinese naam 
betekent ‘bes van vijf smaken’. Lancôme koos 
de rode bes om rechtstreeks in te werken op 
de bloedvaatjes en de gevolgen van huidont-
steking en het contrast tussen de rode zones 
en de omliggende huid te verminderen.  
Het resultaat? De huid is veerkrachtiger,  
gekalmeerd en steviger en straalt van energie. 
De teint is rozig en fris en straalt.

Kangoeroepoot 
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    Poppy & Barley

A colourful floral fragrance

466699-v3-JM-Planet-AD-190x260mm.indd   1 24/07/2019   11:26

FAN VAN

verzorging

Koninginnengelei, het mengsel waarmee bijen 
hun larven voeden, bestaat uit 66% water,  
13% proteïnen, 14% koolhydraten, 5% lipiden 
en 2% andere bestanddelen als vitamines en 
hormonen. Ze staat bekend om haar herstellende 
eigenschappen. GUERLAIN stopt de beste  
koninginnengelei (en honing) in zijn anti- 
agingproducten van het Abeille Royale-gamma. 
Je vindt ze onder meer in het Abeille Royale 
Double R Renew & Repair Serum. Dat serum 
peelt, boost de huidvernieuwing en heeft een 
liftend effect. Het resultaat: de huid voelt glad 
en zacht aan, rimpels en poriën vallen minder 
op, de teint straalt en de gezichtscontouren zijn 
strakker. 
GUERLAIN - Abeille Royale Double R Renew & 
Repair Serum

De mysterieuze bloem, in Japan  
het symbool voor vrouwelijkheid en 
puurheid, is een van de belangrijkste 
bestanddelen in de nieuwe anti- 
agingverzorging van ANNAYAKE.  
De formule werd verrijkt met lotus-
zaadextract dat de vernietigende 
actie van Substantie P onderbreekt. 
Die substantie wordt uitgescheiden 
door de hersenen wanneer de 
emotionele of fysieke stress toeneemt 
en is verantwoordelijk voor huidverou-
dering. Lotus helpt ook de collageen-
productie opnieuw op gang te 
brengen. 
ANNAYAKE - Ultratime High Prevention 
Anti-Ageing Prime Cream

Lotus

Aloë vera is een geneeskrachtige vetplant die 
voor 99% uit water bestaat dat vol belangrijke 
voedingsstoffen zit als vitamines, mineralen 
en aminozuren. Aloë vera hydrateert de huid 
en boost de collageenproductie en helpt 
zo strijden tegen de veroudering van de 
huidcellen en het vroegtijdig opduiken van 
rimpels. Het Moisture Surge Eye Hydro-Filler 
Concentrate hydrateert, vult rimpeltjes op en 
doet de huid onmiddellijk stralen. De Auto- 
Replenishing Lipid-Sphere Technology met 
bolletjes van aloë veraboter houdt de huid maar 
liefst 96 uur lang gehydrateerd.

Aloe Vera

CLINIQUE - Moisture Surge Eye 96-Hour 
Hydro-Filler Concentrate™
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ingrediënten
Superheld-
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merken

Yves Saint Laurent 
breekt met traditionele 
regels en stopt vrouwen  
in klassiekers uit de 
mannengarderobe.  
Hij ontwerpt de eerste 
smoking, de eerste 
saharienne (het safari- 
jasje) en de eerste 
jumpsuit voor vrouwen.

        Een ontwerper             in dienst van   
          vrouwen

YVES SAINT LAURENT  
bewees zijn hele leven lang hoe  

vooruitziend hij was.  
De timide en bescheiden  

couturier hechtte er veel belang  
aan dat “vrouwen toegang krijgen  

tot een tot nu toe verboden universum”.

       Ik heb de strijd van de elegantie 
en de schoonheid gestreden   

                         Yves Saint Laurent

In 1936 wordt Yves Saint Laurent geboren in 
Oran in Algerije. Hij groeit uit tot een grote  
couturier en een van de meest getalenteerde 
ontwerpers ter wereld. Zijn baanbrekende haute- 
couturecollecties vormen een belangrijk hoofd-
stuk in de modegeschiedenis van de 20ste eeuw.
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MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS 
VAN SAINT LAURENT

1961
Saint Laurent richt zijn haute-  
couturehuis op, samen met zijn  
levenslange compagnon Pierre Bergé.

1964
Creatie van het eerste Yves Saint  
Laurent-parfum: ‘Y’.

1966
De befaamde Tuxedo wordt geboren  
en verkocht in Rive-Gauche.

1978
De eerste make-upcollectie van  
Yves Saint Laurent wordt gelanceerd.

1992
Uitvinding van Touche Éclat

2019
Het eerste coutureparfum 
van Yves Saint Laurent
De geur is geïnspireerd op het DNA van 
het modehuis en is een vleugje vrijheid dat 
uitnodigt om ‘tout terriblement’ te leven, om 
het met de woorden van Saint Laurent zelf 
te zeggen. Het parfum mixt mannelijk met 
vrouwelijk en fris met intens. 
De geur zit in een gedurfde flacon die  
de couturecodes van het huis draagt.
De fles wordt omarmd door de iconische 
Cassandre. Haar vorm doet denken aan de 
strakke geometrie van de broekpakken van 
het couturehuis, de gouden ketting verwijst 
naar zijn beroemde handtassen, de zwarte 
dop knipoogt naar de sexy zwarte jurkjes en 
rokken die benen onthullen en het handelsmerk 
van Anthony Vaccarello zijn.

       Mode is oppervlakkig, 
stijl is dat niet. Stijl definieert  
de elegantie van een vrouw. 
Modetrends gaan voorbij, 

stijl is tijdloos.   
                Yves Saint Laurent
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Yves Saint Laurent - 
Libre - Eau de Parfum 
Noten: oranjebloesem, 
lavendel

Beschikbaar in de winkel
vanaf 15 september
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WAT IS JE FAVORIET? 
•  Rode lippen of nude mond?  

Ik prefereer nude.  
Less is more. 

•  Smokey eye of cat eye ?  
Smokey eye

•  BB cream of foundation? 
Foundation

•  Natuurlijke producten of niet?   
Ik let erop hoe mijn huid 
reageert. Voor gevoelige 
zones zeg ik ja!

•  Nude of gekleurde nagellak?  
Je zal me nooit met nude 
nagels zien

oe ziet je beautyroutine er  
’s ochtends uit?
“Ik houd van een 5 minutenroutine. Ik reinig 
mijn huid met Eau de Confort Nettoyante  
Express van Clarins en smeer dagcrème. 
Sinds ik Clinique iD ontdekte – ik combineer 
de Jelly Anti-Pollution met de antivermoeid-
heidsbooster – ben ik verslaafd. Mijn huid 
heeft door het vele reizen nood aan veel  
hydratatie en een boost tegen vermoeidheid.” 

Wat is je beautylook voor een 
avondje uit?

“Ik gebruik op mijn ogen wat meer kleur of ga 
voor een diepere look. Het oogschaduwpalet 
Nr. 1 van Yves Saint Laurent is perfect voor 
zowel nude als avondlooks. Ik combineer het 
donkerbruin met de bronzig oranje kleur.  
Tip: bevochtig je penseel eerst met een make- 
upfixer als Armani Prima Refreshing  
Make-up Fix voor je de bronskleur gebruikt. 
Zo wordt die intenser en blijft ze langer zitten!”  

Welk beautyproduct of parfum 
roept bij jou een mooie herinnering 
aan een persoon op? 
“Opium van Yves Saint Laurent. Mijn mama 
gebruikt dat parfum al zolang ik me kan herin-
neren. Dior Homme Sauvage doet me denken 
aan mijn crush. Hij draagt die geur altijd.”

Welk beautyproduct neem je altijd 
mee op reis?
 “Touche Éclat en een verfrissende crème. 
Die eerste zit vaak in mijn handbagage. Je 
weet nooit wie je op het vliegtuig tegenkomt. 
(lacht) Tijdens mijn laatste trip kocht ik de 
My Clarins Re-Boost Refreshing Hydrating 
Cream. Heerlijk!”

Welk beautyadvies van je  
(groot)moeder volg je nauwgezet? 
“Ze droegen nooit veel make-up en hebben 
een prachtige huid. Daarom reinig ik elke 
avond mijn gezicht grondig. Desnoods twee 
of drie keer om zeker te zijn dat 99% van de 
make-up is verwijderd.”

Wat betekent mooi zijn voor jou? 
“Gelukkig zijn. Dat straalt door naar buiten en 
doet je huid meer schitteren dan highlighter. Op 
Jamaica merken mensen vaak op dat ik straal. 
Geloof me: ik loop er altijd naturel rond. 
(lacht)” 

Hoe heb je jezelf leren opmaken? 
“Oefenen, oefenen, oefenen. Het duurde jaren 
voor ik goed eyeliner kon trekken. Nu doe ik 
dat bij wijze van spreken met één hand in de 
auto.” 

Hoe vind je de tijd om je mooi te 
maken en te verzorgen tussen al 
het werk door?
“Héél eerlijk: ik draag 90% van de tijd 
geen make-up. Ik loop er graag naturel bij: 
dat voelt fris en mijn huid kan ademen. 
Enkel voor events, foto’s of speciale 

gelegenheden maak ik me volledig op.” 

Welk parfum draag je? 
“Black Opium van Yves Saint Laurent is mijn 
topfavoriet. In de zomer is Live Irrésistible 
Blossom Crush van Givenchy héérlijk en voor 
het strand Aqua Allegoria Coconut Fizz van 
Guerlain.”

Wat is je favoriete lipstick? 
“Voor een dagelijkse, natuurlijke look de 
Volupté Plump-In-Colour van Yves Saint 
Laurent. Voor een matte, langhoudende 
lipstick: Rouge d’Armani.” 

Volgens de vrolijke blogster met 
de vlechtjes is er meer in het leven  
dan werken. Daarom startte 
ze vijf jaar geleden The After 
Work Blog waarop ze haar  
passie voor reizen, mode, beauty 
en lifestyle deelt. Ze is ook  
ambassadrice van Planet Parfum. 
Hoog tijd om haar beauty- 
geheimen te ontfutselen.

cVan  Dyck
indy

B L O G : 
theafterworkblog.com
I N S T A G R A M : 
@cindyvandyck
48.000 followers

D E  B E A U T Y G E H E I M E N  V A N
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Wat betekent het concept 
schoonheid voor jou?
“Het is een subjectief concept, 
beïnvloed door onze cultuur, onze 
opvoeding… ‘Schoonheid zit in 
het oog van de toeschouwer,’ zei 
Oscar Wilde. In mijn ogen vind je 

schoonheid in gebreken.“

Is de zoektocht naar schoonheid 
belangrijk voor een artiest? Zoek 
je haar in je melodieën en teksten?
“Niet schoonheid op zich, maar het beeld 
is van belang voor een artiest. Het is 
inherent aan ons métier en maakt deel 
uit van wat we van onze persoonlijkheid 
willen tonen. Mensen beoordelen er ons 
ook op. Wat componeren betreft willen 
we allemaal mooie melodieën compo-
neren en dito teksten schrijven… Maar 
nogmaals, dat is allemaal heel subjectief. 
(lacht) Soms willen we het per se inge-
wikkeld maken, terwijl in eenvoud vaak 
schoonheid schuilt!”

Wat maakt blues en soul mooi in 
jouw ogen? 
“Die muziekgenres spreken me aan omdat 
het de muziek is waarmee ik ben opge-
groeid. Ze roepen zoveel herinneringen 
op. Je zingt ze ook op een manier die diep 
vanuit je lichaam komt. Maar nogmaals, 
er schuilt schoonheid in elke stijl.“

Wat is voor jou een mooie stem?
“Een unieke, authentieke stem die emoties 
oproept en voor kippenvel zorgt.“

Haar schoonheidsritueel
’s Morgens
“Ik start de dag met een lauw glas water 
met citroen op een lege maag. Ik maak 
mijn gezicht wakker met koud water, 
smeer dagcrème, gemengd met een 
vleugje CC-crème, en breng wat mascara  
aan. Op het podium draag ik zoveel 
make-up dat ik overdag mijn huid graag 
laat ademen.“
’s Avonds 
“Ik verwijder make-up onder de douche 
met L’Huile Anti-Pollution Cleansing 
Oil van Chanel (zo handig!) en breng 
daarna het serum Advanced Night  
Repair van Estée Lauder aan voor ik 
mijn nachtcrème smeer.“ 
Haar favoriete parfum 
“Ik heb jarenlang Cool Water van  
Davidoff gedragen, ik was verslaafd aan 
dat mannenparfum. Ik houd niet van 
te vrouwelijke of te poederige geuren. 
Tegenwoordig draag ik DKNY Fresh  
Blossom, een fris parfum met pompel-
moes, roos en jasmijn.“ 
Op reis 
“Ik heb altijd een verzachtende balsem 
voor mijn lippen mee omdat die snel 
uitdrogen, zeker op het vliegtuig. En een 
flesje water!”

Ze is schrijfster, componist en tolk.  
Als zangeres weet Typh Barrow  

met haar unieke stem, hypnotiserende blik  
en soulmuziek het publiek te verleiden.  

Op haar album RAW zingt de coach van  
The Voice Belgique vanuit haar hart en  

toont ze zich gevoeliger dan ooit.  
Een gesprek over schoonheid met de  

Brusselse die zowel ontroert als verrast.
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     unieke stem,
         unieke 
  schoonheid 

DIT OF DAT?  
•  Rode of nude lippen?  

Nude. 
•  Smokey eye of cat eye?  

Smokey
•  BB-crème of foundation? 

CC-crème
•  Nude of gekleurde nagellak?  

Rood/bordeaux   

yphtBARROW
©François Leboutte

©François Leboutte

Wist je dat? 
Planet Parfum is de beautypartner 

van The Voice Belgique. Onze 
ambassadrice geeft de kandidaten 

de beste schoonheidstips in  
een reeks capsulevideo’s.



FAN DE

beauty
FAN VAN

Aurélie
Administratief  
assistent
39 jaar

Maïté
Verpleegster
31 jaar

Isabelle
Verpleeghulp
46 jaar

Rosane
Medische  
voetverzorgster
47 jaar

LE SÉRUM  
UNIVERSEL

Aurélie 
HUIDTYPE: gemengd en gevoelig
HAAR ERVARINGEN
Waarom zou je, als je de veertig 
nadert, nee zeggen tegen een 
serum van een prestigieus merk dat 
een oplossing voor verschillende 
huidproblemen belooft? Ik in ieder 
geval niet en daar ben ik blij om! Ik 
verwachtte me aan een olieachtige 
textuur, maar Le Sérum Universel 
van Méthode Jeanne Piaubert 
heeft een luchtige geltextuur die 
makkelijk smeert en een erg dis-
creet parfum. Na slechts een paar 
keer smeren merkte ik dat mijn 
huid er beter en gladder uitzag.

Isabelle 
HUIDTYPE: gevoelig en reactief
HAAR ERVARINGEN
Ik breng ’s avonds drie druppels van 
Le Sérum Universel aan: mijn huid 
is goed gehydrateerd en straalt 
onmiddellijk meer. Bij het opstaan 
voelt mijn huid zacht aan en lijkt 
mijn gezicht gladgestreken. Dit 
serum ruikt licht en zoet en heeft  
een romige parelmoertextuur.  
Ik vind dat het product makkelijk 
in gebruik is en erg aangenaam 
aanvoelt op de huid.

Rosane 
HUIDTYPE: gemengd
HAAR ERVARINGEN
Nadat ik Le Sérum Universel enkele 
dagen heb gebruikt, merk ik een 
duidelijke verandering in mijn huid. 
Ze is soepeler en beter gehydrateerd. 
Dit is een product dat ik ga blijven 
gebruiken!

Maïté 
HUIDTYPE: gemengd met  
een neiging tot dehydratatie
HAAR ERVARINGEN
Het gebogen pipetje zorgt ervoor dat 
je het serum makkelijk kan aanbren-
gen en dat je geen druppel verkwist. 
De geltextuur smelt snel op de huid, 
het serum voelt fris en aangenaam 
aan. Mijn huid voelt zachter aan  
en lijkt gladder. Het parfum is licht,  
maar wel aanwezig.

“  zij hebben 
GETEST...

”

7171
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-20%*

Laat je ogen 
spreken

ANNAYAKE  
Mascara volume-effect  
op maat

LANCÔME
Monsieur Big

LANCÔME
Grandiôse

LANCÔME
Hypnôse

Geniet nu bij Planet Parfum van een 
uitzonderlijke korting op een ruim aanbod 

mascara’s van de mooiste merken.

OP ALLE  
MASCARA’S  
EN WIMPER- 

VERZORGINGEN

*Aanbieding geldig van 02/09/2019 t.e.m. 22/09/2019. Niet geldig op de merken Armani Privé, Bobbi Brown, Boucheron Collection, Carolina 
Herrera, Chanel, Giorgio Armani Cosmetics, Jean Paul Gaultier, Jo Malone, Les Exclusifs Guerlain, Les Exclusifs Hermès, Nina Ricci, Paco Rabanne, 

Prada, Tom Ford en Van Cleef Collection Extraordinaire. Niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen. Zolang de voorraad strekt.
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