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de nieuwe eau de parfum

gabrielle. the essence of a woman.
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Andy Williams zong
het al in 1963: « It’s the Most  

Wonderful Time of the Year”. De eindejaars-
feesten staan voor mij synoniem met delen en 

overal schitterende glans. Ze zijn de gelegenheid bij  
uitstek om je mooiste outfits boven te halen en je helemaal 

op te smukken. Ik trek graag een satijnen jurk aan die het 
licht vangt, gecombineerd met een cape om de vrieskou buiten 

te trotseren, parfumeer me met enkele druppels Libre van Yves 
Saint Laurent en werk mijn make-uplook af met delicate gouden 
pailletjes. Wil je er na middernacht nog steeds stralend uitzien? Dan 
raad ik je aan enkele magische producten te gebruiken die je huid er 
in een handomdraai stralend en uitgerust doen uitzien tot in de vroege 
uurtjes. De eindejaarperiode is ook het ideale moment om jezelf een 
plezier te doen met een verzorging in één van onze instituten en 
om je geliefden te verwennen met een mooie geschenkset of een 

adventskalender met een inhoud waarvan je het hele jaar kan 
genieten. Wacht ook niet om je naasten te vertellen dat je 

hen graag ziet en profiteer van deze periode om een 
mandje met mooie herinneringen te vullen voor het 

jaar dat eraan komt. Ik wens jullie, beautyfans, 
alvast magische feesten. 
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new

Intense glans en hydratatie: 
deze limited edition uit de 
herfst-wintercollectie van 

Chanel is gewoon onweer-
staanbaar. De geltextuur 

van de gloss kleeft niet en 
versmelt met de lippen.  

Je brengt haar makkelijk aan 
met de zachte applicator.

Deze mono-oogschaduw 
is rijk gepigmenteerd en 

zit vol “Light Reflect“ 
- parelmoerdeeltjes 

die je blik doen 
stralen en intenser 

maken.

DIOR, Happy 2020  
Holiday Collection

Peter Philips liet zich voor de holiday make-upcollectie 
van DIOR inspireren door vuurwerk, die is dan ook 
perféct om de eindejaarsfeesten in alle schoonheid 
te vieren. Stralende, felle kleuren, gouden nuances, 
fonkelende glitters, flamboyant fuchsia, intens groen 
en felgeel… Dit seizoen gaan we voor kleur, feestelijke, 
opvallende creaties en breken we met tradities.

SISLEY, Silky Steel 24, 
oogschaduw

CHANEL,  
Rouge Coco Gloss  

816 Laque Noire,  
hydraterende glanzende gel 

HAPPY
2020

Je kent MARGOT ROBBIE 
misschien van de laatste 
Tarantino, Once Upon a 
Time… in Hollywood.  
De Australische actrice en 
producer is een perfecte 
mix van stralende schoon-
heid, tonnen talent en  
een sterke persoonlijkheid.  
Ze mag zich nu ook het 
gezicht van de nieuwe  
Chanelgeur Gabrielle  
Chanel L’Essence noemen.

MARGOT ROBBIE

CHANEL,  
Gabrielle Essence

Noten : jasmijn, ylang-
ylang, oranjebloesem, 

tuberoos

CHANEL, Le Vernis 
Longue Tenue,  

713 Pure Black

new

new

new

 Zwarte  Nacht

Lucia Pica vindt de 
iconische Le Vernis de 
CHANEL opnieuw uit en 
creëerde, in samenwerking 
met de Studio de Création 
Maquillage, twee nieuwe 
limited edition-kleuren: 
Pure White en Pure Black. 
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Zo heet de nieuwe parfumcategorie 

die de traditionele olfactieve  
geurfamilies ontregelt. Deze mineraal  

aromatische geur verkent onze  
herinneringen en haalt ze vanuit het 

verleden naar het heden om ze  
opnieuw tot leven te wekken.  

Gucci Mémoire d’une Odeur  
is een universeel, tijdloos en uniseks 

parfum. Noten: Romeinse kamille, 
Indische koraaljasmijn,  

muskus, sandelhout en ceder.

MINERAAL   Aromatisch

Twee innovaties in één pot: de ene formule geeft 
de huid opnieuw vorm, lift en verstevigt zichtbaar. 
De andere maakt de huid opnieuw vol en egaliseert 
haar textuur. Samen strijden ze tegen rimpels,  
fijne lijntjes, een ongelijkmatige teint en een 
vale huid. Ze revitaliseren de huid en boosten  
de celvernieuwing. 

CLINIQUE,  
Clinique Smart Clinical  
MD Multi-Dimensional  
Age Transformer  

TWEE in ÉÉN

Een jeugdig
GUERLAIN herwerkte zijn Parure Gold-foundation en 
mixte tweezijdige gouden pigmenten en parelmoer-
deeltjes met een vleugje 24-karaats goud. Het stopte 
een peptide in de formule die collageen in de huid boost. 
Het resultaat: een sublieme, gehydrateerde teint en een 
gladdere, stralende huid. De vloeibare foundation belooft 
ook 24 uur lang een perfecte dekking en is bestand tegen 
warmte en vochtigheid. In schoonheid eindigen doe je 
met de Brume Parure Gold die make-up fixeert én de 
éclat van de foundation boost. Ze vormt een verhelderende 
voile op de huid die haar beschermt tegen agressies van 
buitenaf.

11

new

new

STRALENDE TEINT

B
O
S
S
.C
O
M

24152-190x260-BB_INFINITE_TRIO_CPS-Planet_Magazine-PRESSE.indd   1 19/09/2019   18:22

new

GUERLAIN,  
Parure Gold,  
Fond de teint lumière  
Beschikbaar in  
12 stralende tinten 
Parure Gold Mist, 
Fixerende mist
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Dat is het percentage ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong dat in de nieuwe 
generatie huidverzorging van CLARINS zit. 
Het gamma bestaat uit 9 producten die de 
huid het beste van de natuur schenken om 
haar te hydrateren, in evenwicht te brengen 
en dag na dag mooier te maken. De vegan 
formules bestaan uit fruitextracten,  
bloemenwaters en  
plantaardige  
extracten die de  
huid energie  
geven en  
haar ontgiften. 

88%

MUGLER was zijn tijd ver vooruit toen het  
modehuis in 1992 La Source introduceerde,  
zijn fontein om parfumflacons na te vullen.  

Tegenwoordig wordt er wereldwijd elke  
25 seconden een Muglerparfum opnieuw  

bijgevuld. Bespaar geld, consumeer  
duurzamer en schenk je parfumflacon het 

eeuwige leven dankzij La Source Thierry Mugler. 

SENSAI,  
Sponge chief

    Terug naar
DE BRON

Goed nieuws: dankzij 
de Sponge Chief van 
SENSAI heb je geen 
wegwerpwatjes meer 
nodig. Je vindt dit 
absorberende doekje 
exclusief bij PLANET 
PARFUM: het verwijdert 
snel en zacht reinigers 
en maskers van je  
gezicht. Goed voor  
je huid én het milieu. 

Weg met
WATJES

En als we eens recycleren ?
In 2019 verzamelde PLANET PARFUM zo’n 
25.000 flacons dankzij zijn ‘Lege flacon’ 
-actie. Alle flacons die in onze parfumerieën werden 
verzameld werden gerecycleerd. Een mooie geste 
voor onze planeet die we elk jaar herhalen! 

ief 
  VOOR DE PLANEETl

EXCLUSIEF 
bij



Planet Parfum steunt
Planet Parfum heeft KICK CANCER gesteund en stelde 
voor het bedrag van je aankopen naar boven af te ronden 
ten voordele van onderzoek voor kinderen met kanker.
Zo proberen we Kick Cancer te helpen om kanker bij alle 
kinderen te genezen, nieuwe behandelingen te vinden en 
bestaande te verbeteren. 
Meer info op www.kickcancer.org

Dit jaar is Angèle meter van  
de loopwedstrijd RUN TO KICK.

Onze team Distriplus

1515

Waarom zou je er geen 24 dagen voorpret aan 
toevoegen? Ontdek dan snel de Beauty Calendar 
Close, exclusief te vinden bij Planet Parfum.  
Een adventskalender om te feesten voor de  
feesten beginnen!   
Ontdek van 1 tot 24 december de geschenkjes die 
verstopt zitten in de genummerde vakjes van deze 
betoverende kalender. Vandaag een oogschaduw, 
morgen iets voor je wangen … Een tof en origineel 
geschenk voor jezelf… of iemand anders.

EEN SPANNEND     adventuur

Na een badlijn, huidverzorging, make-up en 
accessoires lanceert APRIL een parfumlijn. 
Die is, net zoals de andere producten van het 
merk, erg toegankelijk. Ze bestaat uit vijf 
bedwelmende geuren voor gepassioneerde, 
verliefde, schalkse meisjes. Meisjes die van 
het leven houden en er volop van willen genieten! 

Beschikbaar vanaf november 2019

I WANNA HAVE

I WANNA HAVE …
… A Fresh Kiss
… A Blooming Romance
… A Fruity Crush
… A Sensual Sexcapade
… A Yummy Date

T H E  T H R I L L  O F  T H E  F O R B I D D E N .  T H E  N E W  E A U  D E  T O I L E T T E
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PLANET PARFUM wil dingen  
in gang zetten...
Sinds jaren zet Planet Parfum zich in voor verschillende  
humanitaire doelen. Ons merk ondersteunt nu ook opnieuw 
de vereniging Pink Ribbon in haar strijd tegen borstkanker.
Oktober is de internationale maand gewijd aan de strijd 
tegen deze kanker. Voor Pink Ribbon is dit dé ideale gelegen-
heid om haar bewustmakingsacties extra in de verf te zetten 
door de dialoog 
rond borstkanker en 
screening ervan aan 
te moedigen. 

In de loop van deze 
“Pink October” 
maand worden ver-
schillende acties op 
touw gezet. 

Meer info op www.pink-ribbon.be
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het gebeurt
  BIJ PLANET PARFUM

2019 loopt stilaan  
op zijn einde!  
Bij Planet Parfum 
stoppen we nooit en 
werken we nu al hard 
om jullie een nieuw 
jaar vol geweldige 
nieuwigheden te 
kunnen voorschotelen. 
Met deze fotoreportage 
lichten we alvast een 
tipje van de sluier op 
en neemt het je mee in 
de coulissen van onze 
eindejaarshootings.
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D E  T R E N D S  V O O R  D E Z E  W I N T E R
IN HET DIEPST 
VAN DE NACHT 
Een zware gourmand geur voor hypnotise- 
rende, betoverende nachten. Dit parfum 
is als een stevige dosis adrenaline om een 
lange nacht te doorstaan, een nacht waarin 
alles kan gebeuren en er geen grenzen 
bestaan, tot de zon opkomt.
YVES SAINT LAURENT,  
Black Opium Nuit Blanche,  
eau de parfum

BRILJANT IDEE
Deze topcoat met glittertjes in  
verschillende kleuren zorgt voor 
vuurwerk op je nagels. Geef  
je manicure een glamoureus 
extraatje of breng hem rechtstreeks 
aan op nude nagels.
DIOR, Diorific Top Coat,  
001 Happy 2020, nagellak

STRALENDE LIPPEN 
Diorific Happy 2020 is het perfecte 
accessoire bij je paillettenjurk. De 
lipstick is beschikbaar in vier elegante, 
stralende tinten, die perfect zijn  
voor de eindejaarperiode.
DIOR, Diorific Happy 2020, 067 Dream

Herfst en winter, donkere seizoenen vol som-
berheid en neerslachtigheid? De modewereld 

BEWIJST ONS DIT SEIZOEN HET  
TEGENDEEL MET ZIJN COLLECTIES VOL 
PAILLETTEN, GLITTER EN GLANS. Je kan 
zuinig zijn en voor een feestelijk detail gaan,  
of kiest voluit voor een total look, maar één  

ding is zeker: deze vrolijk glanzende stuks  
geven je humeur een instant boost. 

GOUDVLOKJE
Deze verhelderende 
make-upbasis werd verrijkt 
met 24-karaatsgoudblad. 
Ze doet de teint nog meer 
stralen en strijkt de huid 
glad voor een perfect 
make-upresultaat dat  
lang blijft zitten.
GUERLAIN, L’Or,  
make-upbasis

FASHION
Deze vederlichte spray op 
waterbasis geeft je teint een 
boost en fixeert make-up. 
ANASTASIA BEVERLY HILLS,  
Dewy Set, fixerende spray 
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Versace maakte er zijn 
handelsmerk van toen het 
modehuis het glanzende 

stofje in de jaren ‘90  
vanonder het stof haalde. 
Anno 2019 is de satijnen 
jurk weer helemaal hip, 
tot groot plezier van elke 

vrouw DIE HOUDT 
VAN DE STREEL-

ZACHTE,  
ELEGANTE STOF.

THE EAU DE PARFUM
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atijnzachts
STRALEN 

MAAR 
Een multitasker 
om het gezicht 
vorm te geven. 

Je gebruikt hem 
als highlighter, 

zonnepoeder  
of blush. 

YVES SAINT 
LAURENT,  

Shimmer Stick 
Light Gold  

LUCHTIGE VOILE 
Deze primer belooft een gehy-

drateerde, gladde, stralende huid 
nog voor je make-up aanbrengt. 
Ze vangt en reflecteert het licht 

optimaal en doet de huid stralen, 
zowel overdag als ‘s avonds. 

GIORGIO ARMANI, Luminous Silk,  
Hydratating Primer 

HUIDGEUR 
Een sensuele, warme,  
mysterieuze geur die  
je huid zacht omhult.
Noten: bergamot, lychee, 
cassis, essence van rozen, 
jasmijn, iris, vanille,  
patchoeli, witte muskus.
ANNAYAKE,  
Tomo Her,  
eau de parfum
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De androgyne trend is op zijn  
hoogtepunt, geen wonder dat  

DE BEFAAMDE SMOKING 
zijn comeback maakt. Het chique pak is 
nog geraffineerder en eleganter dan 

vroeger: perfect gesneden, in een mooie 
stof, met stevige schouders en afgewerkt 
met delicate details zoals PAILLETJES, 

kant of een andere vrouwelijke toets. 

evrouw 
eneerm

TUXEDO
5 prachtige prêt-à- 
porterkleuren om eindeloos 
te combineren. 
YVES SAINT LAURENT Couture,  
palet Tuxedo

ROBIJN
Lancôme stelt zijn vijfde lips-
tickfinish voor: de formule is 
verrijkt met toermalijnpoeder 
dat robijnkleuren onthult.  
De kleuren zijn intens, blijven 
lang zitten en bevatten 25%  
meer pigment. 
LANCÔME, L’Absolu Rouge Ruby 
Cream, Bad Blood Ruby

VRIJHEID IN 
EEN FLESJE 
Een gedurfde, spontane 
en verrassende geur die 
diversiteit, vrijheid en 
zelfexpressie viert.  
Noten: pioen, jasmijn, 
ambroxan
KENZO, Kenzo World,  
eau de parfum
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De meest opvallende manteltrend dit seizoen 
is ongetwijfeld DE CAPE!

 CHANEL koos voor tweed, MARC JACOBS 
bedekte zijn cape met een luipaardmotief en 

CÉLINE ontwierp de beste basic.  
De ideale mantel voor de superheldin  

die in ons schuilt is geschikt  
voor elke gelegenheid. 

GEMASKERD BAL 
Dit innoverende sheetmasker 

dompelt de huid onder in 
krachtige anti-ageing- en 

verhelderende bestanddelen 
en vervaagt zichtbaar 

vlekjes en donkere kringen. 
GUERLAIN, Le Masque Éclat 

Impérial, gezichtsmasker

superw   man
SAY IT  
LOUD AND PROUD 
De perfecte geur voor 
moderne vrouwen die geen 
schrik hebben om van zich 
te laten horen.  
Noten: iris, pioen, tonka-
boon, fougère, met muskus 
geïnfuseerde vanille
ZADIG & VOLTAIRE, 
Girls Can Say Anything,  
eau de parfum

PERFECTE 
LIPPEN 

Ontdek de kracht van 
Liquid Envy: een intense 

kleur in een vloeibare, 
comfortabele formule.

Beschikbaar in  
verschillende tinten.

ESTÉE LAUDER,  
Pure Color Envy  

Paint-On Liquid Lipcolor  
420 Rebellious Rose, lipstick

FAN VAN
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1. Diorskin Nude Air Serum - Foundation  
l  2. Dior Flash Luminizer - Highlighter 
l  3. 5 Couleurs Happy 2020 - palet 017 
Celebrate in Gold  l  4. Diorshow Liquid 
Mono - 540 Gold Twinkle l  5. Diorshow 
Black Out Mascara - Blush Framboos 02  
l  6. Rouge Blush - 250 Bal  l  7. Diorific 
Happy 2020 - 068 Charm

3

5

Dior creëerde een schitterende make-upcollectie, geïnspireerd op 
vuurwerk, om de overgang naar het nieuwe jaar te vieren. Glittertjes, 
gouden tinten, stralend felle kleuren… Dior ontwierp een collectie 
waarmee je de tradities doorbreekt door je persoonlijkheid te cul-
tiveren.  

make-up artist
DOOR ELKE BINNEMANS

Handleiding

1.  Begin met een goed gehydrateerde huid. Breng 
foundation aan op het voorhoofd en de neus. 
Werk ze met een penseel uit naar buiten toe.

2.  Wat highlighter op het bewegend ooglid, net 
onder de wenkbrauwen en in de buitenste oog-
hoek vergroot de blik. Snel, simpel en efficiënt. 

3.  Breng poederoogschaduw aan op het bewegend 
ooglid en in de onderste wimperlijn. Bevochtig je 
penseel lichtjes voor een intensere kleur. Rek de 
kleur uit naar een punt op het buitenste deel van 
het oog. 

4.  Breng over de oogschaduw een vloeibare for-
mule aan. Die twee laagjes doen de glans en het 
licht van de gouden tint beter uitkomen en doen 
denken aan de belletjes in een glas champagne. 

5. Eindig met mascara voor een open, intense blik. 
6.  Geef je gezicht vorm met blush op de appeltjes 

van de wangen. Vervaag het product met een 
penseel in cirkelvormige bewegingen. 

7.  Breng lipstick aan en vervaag de kleur door 
zachtjes met een vinger op je lippen te kloppen. 
Werk af met wat highlighter op de cupidoboog.

1

2

4

5

6

7

look
Happy

new

new

newBreng wat  
foundation 
aan op het  

bewegend 
ooglid als basis 

voor je oogma-
ke-up en om kleine 
imperfecties te 
camoufleren.
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Flashy, opvallend, gedurfd…  
Hoe je ook over FUCHSIA 
denkt, het is dé kleur van 
het seizoen! Bovendien 
doet ze je lach en je gezicht 
instant stralen, of je nu kiest 
voor fel fluo, een donkere of 
net een lichte variant.

Fuchsia
mania

1. LANCÔME - Teint Visionnaire - Foundation l   
2. GUERLAIN - Rouge G N°73 - Lipstick  l  3. ANNAYAKE 

- Oogschaduwpalet Soft Plum  l  4. YVES SAINT LAURENT - 
Dessin du Regard - Crayon Yeux N°1 zwart - oogpotlood  l  5. 
ESTÉE LAUDER - Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara

Voor wie?

Fuchsia staat iedereen. Slechts één regel: 
kies de tint die bij je huidskleur past.
>  Ben je bleek, dan kan je alle variaties 

dragen omdat ze allemaal afsteken bij 
je huidskleur. 

>  Heb je een olijfkleurige of bruine huid, 
dan staat een donkerder fuchsia het 
mooist. Vermijd een fluo versie. 

>  Een donkere huid? Kies voor een diepe 
kleur en een crèmige of matte finish.

Fuchsia lipstick is mooi en 
trendy, maar kan tanden 

geler doen ogen. Om 
dat te vermijden kies 
je een eerder donkere 
tint met een blauwe 

ondertoon. 

1 2

3

5

4
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Briljant
idee

Vergeet matte of schitterende 
oogmake-up: een glossy blik 
is helemaal on trend en 
geeft je ogen een hoog-
glanzende wet look.  
Erg mooi in zowel opvallende, 
felle tinten als nude kleuren voor 
een meer natuurlijke look. Met 
deze tips ben je helemaal mee 
met de trend zonder dat je er 
uitgeregend uitziet. 

Heb je geen gloss  
voor de ogen?  
Gebruik dan  
een lipgloss.

Je kan ook gekleurde 
gloss gebruiken, dan kan 
je de oogschaduwstap 
overslaan. 

1. YVES SAINT LAURENT, Touche Éclat All-In-One 
Glow, foundation l  2. ANNAYAKE, Fard à Joues,  
blush l  3. CLARINS, Eclat Minute Base Fixante Yeux, 
oogschaduwprimer  l  4.SHISEIDO Crystal Gel Gloss   
l  5. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Kristen, lipgloss l   
6. DIOR, Diorshow Liquid Mono 060 Silver Flakes  l   
7. BOBBI BROWN, No Smudge Mascara, mascara

1.  Ga voor een transparante, luchtige 
teint. Gebruik liefst een foundation  
die voor een zachte glow zorgt en  
vermijd een matte finish. 

2.  Breng wat blush aan op de appeltjes 
van de wangen om de teint fris te 
houden. 

3.  Zet met een highlighterstick het 
topje van je neus, de cupidoboog en je 
jukbeenderen aan. 

4.  Breng oogschaduwprimer aan op de 
ogen: zo blijft je make-up goed zitten 
en maakt je het ooglid glad. 

5.  Breng op het bewegend ooglid oog-
schaduw aan. Daarover breng je met 
je wijsvinger wat gloss aan. Werk af 
met een laagje mascara, liefst een 
waterproof formule.

2

1
54

3

6

7

TI

PS

Handleiding

EXCLUSIEF 
bij new

The Eau de Parfum

INH_Magazine_Planet Parfum.indd   5 01/10/2019   15:48



make-up
FAN VAN

35

 CDE 308 TED LAPIDUS ORISSIMA DIVINE PRESSE BELGIQUE PLANET PARFUMS 190X260  R0,73.indd   1 07/10/2019   10:11

Natuurlijk wil je dat je make-up 
de lange feestnachten vlekkenloos 
overleeft! Maar hoe combineer je een 
lange houdbaarheid met een stralende 
huid en eenvoudige oogmake-up?  
Ali, @the_alidiary op Instagram,  
deelt haar geheimen met ons.

door @the_alidiary 
lookfeest-

mijn

1.   Ik besteed veel aandacht aan mijn teint, 
de pijler van deze look. Ik breng eerst een 
glowy foundation aan en daarna con-
cealer zodat ik een perfecte dekking krijg. 
Ik combineer die twee producten om een 
“perfecte” teint te creëren. 

2.  Ik gebruik voldoende poeder om het geheel 
te fixeren en vervolgens highlighter voor 
een glowy huid-effect. Die breng ik aan 
boven de appeltjes van de wangen, onder 
het wenkbrauwbot, op het puntje van mijn 
neus en nog een vleugje op mijn slapen. 

3.  Op de ogen houd ik het eenvoudig, maar 
de look heeft wél effect: ik breng een 
zacht iriserende oogschaduw aan op 
het ooglid en werk de look af met enkele 
goed geplaatste strass-steentjes. De 
combinatie van een stralende teint met 
strass garandeert een wauw-effect! Je kan 
eventueel nog een donkerdere taupe kleur 
vervagen in de oogplooi om de blik meer 
definitie te geven. 
Tip: Het Soft Glam-palet is een echt 
juweeltje. De neutrale klassieke oogscha-
duwkleuren zijn perfect met elkaar te 
combineren. Het kan nooit fout lopen!

4.  Op mijn lippen gebruik ik een matte lip-
penstift in een nude kleurtje. Daarover 
komt een vleugje fuchsia dat ik met mijn 
vinger vervaag. En klaar!

2

4

3

1

5

6

1. APRIL, Los poeder l  2. GIORGIO ARMANI, Luminous Silk, foundation l  3.  YVES SAINT LAURENT, Rouge Pur 
Couture The Slim Nu Incongru en Fuchsia Atypique  l  4. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Soft Glam, oogschaduwpalet  l   
5. MAKE UP FOREVER, Strass   l  6. ANASTASIA BEVERLY HILLS, Dream Glow kit, highlighterpalet

Handleiding
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APRIL,  
Oogschaduwpalet, 
smoky grey
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make-up     mix
ogen +  lippen 

In evenwicht 
Donkere lippen met een bruine smokey, 
een roze mond en dito oogopslag, rode 
lipstick en gouden oogschaduw…  
De regel dat je nooit én je mond én je 
ogen mag opmaken, klopt niet. Toch niet 
wanneer je een paar regeltjes respec-
teert. De belangrijkste: houd het geheel in 
EVENWICHT! Leg ofwel de nadruk op 
je lippen, ofwel op je blik - dat betekent niet 
dat je geen twee kleuren met elkaar kan 
combineren - en kies voor tinten die bij je 
huidskleur en de gelegenheid passen.  
Durf met de traditionele clichés breken  
en laat je creativiteit de vrije loop.

GIORGIO ARMANI,  
Ecstasy Balm 1, 
lippenbalsem

nude lippen   

+-  paarse 
oogschaduw  

-  smoky  
eyes 

 

////////////////////////////////////////////

bordeaux
lippen +

bruine  
smoky eyes

koraalroze 
lippen +

witte  
cat eye 

////////////////////////////////////////////

1.

3.

4.

LANCÔME, Hypnôse 
Palette 03 Brun Adoré,
oogschaduw

YVES SAINT 
LAURENT, Vernis à 
Lèvres Water Stain  
613 Bordeaux,  
lippenstift

APRIL, Crayon Yeux 
Khôl Kajal BLANC, 
eyeliner

YVES SAINT 
LAURENT, Baby Doll 
Kiss & Blush 07  
Corail Affranchi, 
lippen en wangen 

EXCLUSIEF 
bij
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CHANEL, Stylo Ombre
  et Contour,  
    oogschaduw - liner  
      - khôl 

YVES SAINT LAURENT,
Rouge Volupté Shine 
Oil-In-Stick 44,  
lippenstift

5.

fuchsia 
lippen+

grijs  
glanzende  
      ogen8

CLARINS, Ombre 
Iridescente 10 Silver 
Grey, oogschaduw

GIORGIO ARMANI, Lip 
Maestro Vibes 519 Neon 
Pink, lippenstift

oranje 
lippen +
oranje  
ogen

APRIL, Couleurs Intenses 
Orange in Fire, lippenstift

MAKE UP FOR EVER,
Aqua XL Color Paint,
oogschaduw

7.

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

roze  
lippen   +

roze ogen

rode  
lippen    +

gouden ogen

////////////////////////////////////////////

SISLEY, Le Phyto  
Rouge 42,  
lippenstift

6.

SHISEIDO - 
AURA DEW, 
Highlighter Solar

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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bij
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Een gladde, stralende huid,  
een fijne huidkorrel, een mooie  
teint zonder enige imperfectie...  
Wie droomt er niet van? Toch heeft  
iedereen wel eens last van een bad 
skin day, ondanks een slim uitgekiende 
verzorgingsroutine die bij je huid past. 
Hier en daar duiken kleine manke-
mentjes op, beïnvloed door de seizoenen,  
gevoeligheid, hormonen, stress en de 
omgeving. Gelukkig bestaan er naast 
aangepaste huidverzorging ook teint-
correctors, matmakers en blurpro-
ducten; mirakelproducten die als  
een Instagramfilter een vale teint, 
glimmende huid, blauwe kringen,  
vlekjes, couperose, acne, zwarte  
puntjes, puistjes en meer  
verdoezelen.

Hoe gebruik je die corrigerende teint- 
producten nu? Ze zijn gebaseerd op de 
colorimetrie. Het principe is simpel: twee 
kleuren die rechtover elkaar staan in 
de kleurencirkel neutraliseren elkaar 
wanneer je ze over elkaar aanbrengt.  
Stel: je wil een imperfectie in je teint  
camoufleren. Dan kies je op basis van haar 
kleur de juiste tint corrigerend product.  
En je tovert de imperfectie weg in 1, 2, 3!

TEGENGESTELDEN TREKKEN 
ELKAAR AAN SCHAKELEN 
ELKAAR UIT

• GROEN camoufleert rood 
•  ZALMROZE camoufleert blauwe 

kringen 
•  GEEL neutraliseert paarsachtige 

kringen 
• ROZE doet een vale teint opleven 
•  ORANJE doet bruine en donkere 

huiden stralen 
•  LILA doet gelige ondertonen en 

een bleke teint frisser ogen
•  BLAUW schakelt oranje uit

perfectie !
Im Teintcorrectors camoufleren kleine ver-

kleuringen in de huid: kringen, roodheden, 
een vale teint, bruine vlekjes. Je kan er ook 
bepaalde huidmankementjes mee verdoe-
zelen, denk aan een opvallend adertje onder 
je oog of een ondertoon van je huid die je te 
geel of te roze vindt.

Teintcorrectors
WAT DOEN ZE?

DE COLORIMETRIE

Zijn sommige imperfecties 
nog zichtbaar? Breng er  
een concealer over aan  
in dezelfde kleur als je  
foundation. 

4.
Fixeer alles met  
transparant poeder.5.

Start met een primer: die 
bereidt de huid voor op de 
rest van je make-up, zoals 
een primer wanneer je een 
muur verft. Hij neutraliseert 
ook een te roze of gelige 
teint. Heb je een neutrale 
teint? Kies dan voor een 
ongetinte formule.

1.
Breng een corrector aan 
waar je een foutje wil ca-
moufleren: donkere kringen, 
een puistje, bruine vlekjes…2.
Breng foundation aan over 
het hele gezicht. Vergeet de 
oogcontour en oogleden niet, 
zo krijg je een perfect egale 
teint.

3.

HANDLEIDING

Om te voorkomen 
dat je je zorgvuldig 

geplaatste corrector 
vervaagt of wegveegt, 
is het belangrijk de 
volgende laagjes make-
up delicaat op de huid 
te deppen.

Een rood puistje camoufleer  
je met een groene corrector. 
Daarover breng je je gebruikelijke 
foundation of concealer aan.

TI

PS

TI

PS
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CHANEL, Le Correcteur
Deze langhoudende corrector 

corrigeert en camoufleert 
kleuronregelmatigheden 

voor een perfect egale teint. 
Bestaat in 3 kleuren:  

abrikoos, roze en groen.

APRIL, Color  
Correcting Primer, 
anti-roodhedenprimer
Deze perfectionerende 
basis met hydraterende 
bestanddelen zorgt er-
voor dat make-up langer 
blijft zitten en verdoezelt 
verkleuringen. De huid is 
beschermd, heerlijk glad 
en klaar voor foundation.

SHISEIDO, Synchro 
Skin, Correcting Gel 
Stick Concealer 
Deze handige corrige-
rende stick dekt in één 
haal en blijft 24 uur 
zitten. Rimpels, fijne 
lijntjes en imperfecties 
worden vervaagd, de 
oogcontour wordt  
gehydrateerd.

YVES SAINT LAURENT,  
Stylo High Cover, concealer
Een hoge concentratie pigmenten  
camoufleert donkere kringen,  
vermoeidheid en huidimperfecties.  
De concealer zorgt voor een uniforme, 
natuurlijke en stralende teint zonder 
maskereffect.

ANNAYAKE, Poudre 
Compacte Transparente
Dit transparante compact-
poeder is ideaal voor de 
gemengde tot vette huid: 
het houdt haar de hele dag 
door mat.

GIORGIO ARMANI, 
Loose Powder

Een licht en ultrafijn 
poeder dat de huid  

mat maakt en de teint  
verbetert. Voor een  

stralende, natuurlijke 
teint zonder  

poedereffect.

Vergeet je neus-
vleugels niet af te 
poederen, die hebben 
de neiging snel vet te 
worden en dus te gaan 
glimmen.

Less is more. Breng  
wat poeder aan op je 

borstel en klop met de 
steel voorzichtig in je hand-

palm zodat het teveel aan 
poeder eraf valt. Breng 
poeder niet over het hele  
gezicht aan: zo vermijd je 
een te gepoederd resultaat.

43

Matterend poeder vormt de laatste stap in de make-uproutine. 
Je brengt het aan met een poederdonsje, een borstel of een plat 
sponsje. Het fixeert make-up en houdt de teint mat. Dankzij 
dit poeder houd je de T-zone (het voorhoofd en de neusbrug) en 
de kin glimvrij.

Matterende
poeders    
WAT DOEN ZE?

Je bondgenoot voor 
een perfect matte 
huid: deze papiertjes 
werken als vloeipapier 
en absorberen onmid-
dellijk het teveel aan 
talg.

DIOR, Diorskin Forever & Ever Control
Dit luchtige poeder in een universele tint 
houdt de huid mat dankzij Activ-Mat™- 
poeders. Die absorberen talg en helpen 
glimmende zones neutraliseren. Vervagende 
poeders maken de huid glad en corrigeren. 
Het resultaat: een fluweelzachte, matte huid.

CLOSE, Oil Blotting 
Paper

Een glimvrije look,  
de hele dag lang

BOBBI BROWN, Full 
Coverage Concealer, 
concealer
Deze concealer camoufleert 
instant schaduwzones en 
licht de blik op, alsof je net 
8 uur geslapen hebt. Het 
resultaat: een onzichtbaar 
tweede huideffect.

CLARINS, SOS Primer, 
primer 

Deze corrigerende basis 
geeft de huid een boost. 

De rozige pigmenten 
bestrijden een grijzige teint 
en zorgen instant voor een 

stralende, gezonde huid.

DIOR, Fix it Colour
Deze kleurcorrectors zijn geïnspireerd 
op backstage make-uptechnieken en 

hebben twee texturen die kleuronregel-
matigheden neutraliseren. Te gebruiken 

om je teint, oogcontour of lippen te 
perfectioneren. Beschikbaar in 4 tinten.

planetparfum.com

new

BOBBI BROWN, Sheer 
Finish Loose Powder
Dit corrigerende losse poeder 
verheldert en egaliseert de 
huid en verdoezelt pigment-
vlekjes. Het camoufleert 
ook donkere kringen, fijne 
lijntjes, roodheden en andere 
imperfecties en heeft een 
natuurlijke finish.

EXCLUSIEF 
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Lippenstift om ogen en 
wangen op te maken, 
mascara die eyeliner 
vervangt, oogschaduw 
als highlighter…  
Je kan meer met je  
make-up dan je denkt. 
Laat je verrassen door 
DE VEELZIJDIGHEID 
VAN ELK PRODUCT 
in je make-uptasje en 
laat het multitasken.

Lippenstift kan ook als  
oogschaduw dienen. Een  
monochrome look - dezelfde 
kleur op lippen, wangen en 
ogen - is niet alleen trendy, hij 
bespaart je ook tijd. Neem wat 
product op je wijsvinger en 
breng het aan op het bewe-
gend ooglid. Met een klein 
penseeltje kan je de kleur wat 
vervagen en mooi uitwerken.

Erg trendy dit seizoen: gekleurde  
eyeliner. Trek met een fel kleurtje  
poederoogschaduw en een  
eyelinerpenseeltje een lijntje in  
je wimpers. (Of houd het klassiek  
met zwart.)

Lipstick 
=blush
Met lippenstift kan je ook je ogen en 
wangen opmaken. Kies een oudroze 
kleur en breng wat lipstick aan op je 
wijsvinger. Breng de kleur aan op de 
appeltjes van je wangen en klop haar 
zachtjes in de huid om haar te blenden.

CLOSE,  
Oh My Rouge 102 
Raspberry Pink, 
lippenstift

ESTÉE LAUDER, Pure 
Color Envy Sculpting 
Lipstick Discreet,  
lippenstift

blush

eyeliner Lipstick 
=oogschaduw

Oogschaduw 
=eyeliner

LANCÔME,  
Ombre Hypnôse 
Mono Scintillante 
310 Strass Black, 
oogschaduwMulti-  tasker

ooggel

Je hebt niet meteen eyeliner ter 
beschikking? Mascara werkt ook. 
Ga met een eyelinerpenseeltje 
tussen de haartjes van het mas-
caraborsteltje en trek vervolgens 
een mooi lijntje in je bovenste (of 
onderste) wimpers. 

Mascara 
=eyelinerANNAYAKE,  

Mascara Black,  
mascara

Vermijd het gebruik van 
poeders bovenop je 
nieuwe blush om  
strepen te voorkomen. 

Teken eerst met wit 
oogpotlood een basis-
lijntje, daarover breng 
je oogschaduw aan.  

Zo krijg je een fellere, 
meer stralende 
kleur. 

Concealer  
=oogschaduw-
primer

Oogschaduwprimer zorgt 
ervoor dat oogmake-up 
veel beter en langer blijft 
zitten. Maar die zit niet 
altijd in je make-uptasje.  
Gelukkig kan je ook 
concealer gebruiken!

CLINIQUE, Line 
Smoothing Concealer, 
concealer

make-up 
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Een rozige (of gouden) 
oogschaduw met wat 
glans in kan highlighter 
vervangen. Gebruik een 
highlighterpenseel en 
breng de oogschaduw 
aan op de jukbeen- 
deren, wangen, het 
puntje van de neus en 
de cupidoboog. Zo creëer  
je licht in het gezicht.

De glossy oogmake-uptrend met 
wetlookeffect is overal. Breng 
een oogschaduw naar keuze 
aan op het bewegend ooglid. 
Daarover komt wat gloss. Het 
resultaat: een glossy, heldere blik.

BOBBI BROWN, 
Sparkle Eye  
Shadow Ballet 
Pink,  
oogschaduw

Oogschaduw  
=highlighter

Lipgloss 
=ooggel

Je kan ook zonder een 
contourpallet je gezicht 
vormgeven. Gebruik daarvoor 
een mat zonnepoeder in 
een bruine tint. 

Breng wat poeder 
aan in de oogplooi, 

op de slapen en 
naast de neusvleugels.

Bronzer  
=contour

APRIL, 
Bronzer

Werk met weinig poeder  
voor een subtiel effect: de 

meeste oogschaduw-
formules zijn erg rijk 
gepigmenteerd. 

Multitaskers
Sommige make-up wordt als  
multitasker samengesteld.  
Deze drie producten gebruik je  
op verschillende manieren!

1.  YVES SAINT LAURENT, Kiss & Blush,  
lippen en wangen

Met de Baby Doll Kiss & Blush zet je in één  
beweging zowel je lippen als de appeltjes van  
je wangen aan. De crèmige, luchtige formule  
kan je mooi opbouwen van licht tot intens. 

2.  GUERLAIN, La Petite Robe Noire Lip & 
Cheek, lippen en wangen

Deze 2-in-1-gel kleurt wangen en lippen voor 
een erg naturel rozig gezond kleurtje.  
De universele tint reageert met de pH van je 
huid zodat ze er bij iedereen anders uitziet. 

3.  YVES SAINT LAURENT, Touche Éclat,  
highlighter

Deze highlighter- en concealerpen doet je huid 
meteen stralen. De formule geeft vorm aan je 
gezicht en vervaagt vermoeidheid en scha-
duwzones in het gezicht (donkere kringen, het 
putje van de kin, lipcontouren en neusvleugels).

1
2

3

SHISEIDO,  
Crystal GelGloss
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Gift more with
bobbi brown
 Share the beauty of the hollidays
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en parfum voor VRIJGEVOCHTEN 
VROUWEN die hun grenzen aftasten 

en het verbodene uitdagen. Voor iedereen 
die ervan houdt een tikje te provoceren. 
Een geur voor iedereen die volgens haar 
eigen regels leeft en dat met passie doet. 

Yves Saint Laurent 
Libre

Noten: oranjebloesem,  
lavendel, neroli, mandarijn,  

vanille, muskus.

E

Guerlain
Mon Guerlain Intense
Noten: lavendel, vanille,  
sandelhout, patchoeli.

en parfum voor vrouwen 
die tegelijk subtiel en  

begeerlijk zijn, delicaat en sterk, 
zacht en vastberaden. Voor 
dames die zich GOED IN HUN 
VEL voelen en alle aspecten 
van hun VROUWELIJKHEID 
omarmen.

E

voor haar

  Het parfum-

effect 

new

new

Een vleugje oranjebloesem past bij het 
verleidelijke kantje van je beste vriendin, 
lavendel bij de complexiteit van je moeder,  
lychee doet je zus nog meer sprankelen,  
een vetivernoot hoort bij je elegante man… 
WANNEER EEN PARFUM BIJ  
IEMANDS PERSOONLIJKHEID 
PAST, doet een vleugje ervan je meteen 
aan zijn/haar lach, aanwezigheid en  
voorkomen denken. Een geur  
heeft niet alleen effect op  
de persoon die hem draagt,  
maar ook op iedereen in  
diens nabije omgeving. 
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en parfum voor ONVER-
SCHROKKEN VROUWEN 

die risico’s durven nemen en geen 
schrik hebben om alles op het  
spel zetten.  

Paco Rabanne  
Lady Million Empire

Noten: magnolia, oranjebloesem,  
absolu van osmanthus,  

witte patchoeli, cognacakkoord,  
mirabel, vanille

E

Onverschrokken

R
om

an
tis

ch

Carven
Dans ma bulle
Noten: peer, lychee, mandarijn, 
doopsuikerakkoord, heliotroop, 
iris absolute, sandelhout, muskus.

en eau de toilette voor 
vrouwen die houden van 

ROMANTIEK en spontaan, 
fris en sprankelend zijn.

E

Vr
ijg

ev
oc

hten

Givenchy 
L’Interdit
Noten: oranjebloesem, tuberoos, 
papaver, vetiver, patchoeli.

en eau de toilette voor zij die 
haar duistere kantje graag 

naar voren brengt. Voor vrouwen 
die zich LATEN VERLEIDEN 
DOOR HET VERBODENE en 
plaats maken voor opwinding in 
hun leven.

E

en parfum voor ZELFVER-
ZEKERDE, SERENE, VRIJE 

VROUWEN die volledig zichzelf 
durven te zijn. Voor zij die de regels en 
verplichtingen met finesse en elegan-
tie dwarsbomen.

Chanel 
Gabrielle Essence

Noten: tuberoos, ylang-ylang, 
jasmijn, oranjebloesem.

E

Vrij
        &
zelfzeker

new
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en parfum voor SPEELSE,  
SENSUELE VROUWEN.  

Ze zijn vrij, levendig en razen  
door het leven in het gezelschap  
van hun kleurrijke vriendengroep.

Hermès 
Twilly Eau Poivrée

Noten: roze peper, roos, patchoeli.

E

Ondeugend

St
ra

len

d

Dior
Joy Intense
Noten: roos, jasmijn, 
Madagaskar-vanille,  
neroli, sandelhout, 
muskus, patchoeli.

en parfum voor  
vrouwen die MET  

EEN GLIMLACH DOOR  
HET LEVEN GAAN.  
Ze zijn spontaan en stralen. 

E

La Cure Divine

PUR LUXE

Ervaar de Pure Luxe van een verjongingskuur in 4 weken

stendhal-beauty.com

Al het vakmanschap en knowhow van de Stendhal Laboratoria, geconcentreerd 
in een uitzonderlijke kuur.
Een buitengewoon verzorgingsritueel van 4 weken, 4 kostbare natuurlijke 
actieve ingrediënten, 4 doelgerichte acties om de schoonheid van de huid 
te bewaren en haar cellulaire functies te optimaliseren.

Een subliem gevoel. Spectaculaire resultaten: de huid is weer voller, steviger, 
gladder en stralend.

CDE 297 STENDHAL SOINS PRESSE PUR LUXE CURE DIVINE 190x260 BELGIQUE NL R0,73_V2.indd   1 20/09/2019   12:51
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voor hem

Dolce&Gabbana 
K
Noten: Siciliaanse citroen, 
bloedsinaasappel, jeneverbes, 
citroensalie, geranium, 
lavandin, cederhout, vetiver, 
patchoeli.

Diesel 
Spirith of the Brave 
Noten: alsem, bergamot,  
galbanum, élémie, salie, den,  
labdanum, tonkaboon.

en parfum voor een man met 
een sterke persoonlijkheid 

en veel charisma. Hij respecteert 
de TRADITIES, maar omarmt ook 
het MODERNE LEVEN.

E
en eau de toilette voor  
durvers, voor mannen die  

elke UITDAGING aangaan en 
onuitputbaar optimistisch zijn.

E

en parfum voor mannen die  
GEEN LIMIET kennen,  

ZICH NERGENS door laten afschrikken  
en van de gebaande paden treden  
om zich in het onbekende te storten.  
Ze weten dat ze af en toe verloren  
moeten lopen om nieuwe horizonten  
te verkennen.

Mont Blanc 
Explorer

Noten: bergamot,  
vetiver, patchoeli.

Ted Lapidus 
Poker Face

Noten: viooltjesblad,  
iris, ceder.

E
en eau de toilette voor spelers  
die graag gokken en winnen  

door hun partners te sturen. Ze zijn  
zeker van hun kaarten en HEBBEN 
VEEL LEF.

E

Avonturier

Spelmeester

new

EXCLUSIEF 
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De feestperiode, dat zijn  
mooi verlichte straten en huizen, 

een knisperend haardvuur, een 
zacht, warm dekentje in de zetel én 
een mooi versierde kerstboom met 

een stapel pakjes onder. Nog op 
zoek naar cadeau-inspiratie?  

Een PARFUMGESCHENKSET 
is hét elegante, glamoureuze 

eindejaarsgeschenk om een  
geliefde (of jezelf!) mee te plezieren.

VOOR 
haar

PACO RABANNE, One 
Million, eau de parfum  
100 ml + douchegel 100 ml

DOLCE & GABBANA, K, 
eau de parfum 50 ml + after- 
shave balm 100 ml

NARCISO RODRIGUEZ, 
Pure Musc for Her, eau de 
parfum 50 ml + douchegel  
75 ml + body milk 75 ml

ARMANI, Sì Passione,  
eau de parfum 50 ml + body milk 
100 ml + mini lippenstift

JEAN PAUL GAULTIER, 
Scandal,  

eau de parfum 50 ml  
+ body milk 175 ml

CARVEN, DANS MA BULLE, 
eau de parfum 50 ml +  
douchegel 100 ml + body milk 
100 ml

KENZO, Kenzo World 
Power, eau de parfum  
50 ml + clutch

VIKTOR & ROLF, Flowerbomb, 
eau de parfum 50 ml + douchegel 
50 ml + body milk 50 ml

EXCLUSIEF 
bij

MONT BLANC, Explorer, 
eau de parfum 100 ml + 
douchegel 100 ml + after- 
shave balm 100 ml

VOOR 
hem

EXCLUSIEF 
bij
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JO MALONE LONDON,  
Collectie Geparfumeerde Miniatuurgeurkaarsen
Een feestelijke collectie met miniatuurgeurkaarsen in vijf  
geraffineerde geuren.
Het heerlijke Nectarine Blossom & Honey. Het oppeppende Grape-
fruit. Het mysterieuze Pomegranate Noir. Het zoete Sweet Almond  
& Macaroon. Het feestelijke Frosted Cherry & Clove.

JO MALONE LONDON,  
Geurkaarsen
Om heerlijk te relaxen, tot rust te komen, of  
simpelweg een vleugje verfijning toe te voegen.
Pomegranate Noir, Mimosa & Cardamom, English 
Oak & Redcurrant, Lime Basil & Mandarin

ARMANI PRIVÉ,  
Geurkaarsen
Mysterieuze, bedwelmende geuren 
uit de Lumières Dansantes-collectie. 
Bois d’encens, Pivoine Suzhou,  
Rose d’Arabie, Rouge Malachite

CARVEN,  
Geurkaarsen
Wanneer de geur  
van reisherinneringen  
je huis vult…
Sao Paulo, Florence  
en Manille

Leuk idee: verras eens iemand met een geurkaars.  
(Of schenk jezelf er één.) Die staat mooi in elk interieur EN 
doet elke ruimte heerlijk geuren. Ze maakt het extra gezellig 
binnen en haar verleidelijke geur doet je instant wegdromen.

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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In 2017 lanceerde Carven 
Parfums een parfum- 
collectie, geïnspireerd  
door reizen en mode.  
Twee jaar later nodigt  
Carven Collection mannen  
uit mee te gaan op reis en 
onder te duiken in het geurige 
universum van het huis.

AIR
 

M
A

IL

1
2

3

4 5

Carven
Menfor

C O L L E C T I E

Paris - Alexandrie  
Een houtachtige, kruidige  
bloemengeur 
Dit parfum voert je naar het  
midden van een bos vlakbij 
Alexandrië, waar kleine blaadjes 
van Egyptische viooltjes een open 
plek tussen de bomen bedekken, 
als een oase in de woestijn.
—
Noten: Egyptisch viooltjesblad, 
essence van lavendel, zwarte peper, 
wierook, wortelzaad, muskaatnoot, 
mos, patchoeli en Cypriol.

Paris - Tanger 
Een houtachtige aromatische  
citrusgeur 
Een ode aan de iconische Marokkaanse 
cypres, een zeldzame en kostbare boom 
die onder de mediterraanse zon groeit.
—
Noten: pompelmoes, groene mandarijn, 
kardemom, essence van cypres, elemi 
en pepermunt, essence van cederhout, 
Guaiachout en berk.

Paris - La Havane 
Een aromatische houtachtige leergeur
Dit parfum dropt je in hartje Havanna, 
in een mannelijke, elegante sfeer: een 
discrete ambiance, grote leren zetels en 
wolken sigarenrook.
—
Noten: essence van mandarijn, zwarte 
peper, elemi, lavendel, tabak, roos,  
essence van patchoeli, amber en leer.

Carven Collection stelt 
5 geuren voor die 
5 bestemmingen 
verkennen op basis 
van 5 exclusieve 
bestanddelen. 
Elke bestemming heeft 
haar eigen kenmerkende, 
pure geurnoten.

Paris - Shenandoah 
Een oriëntaalse kruidige houtgeur
Dit parfum voert je mee naar het Shenandoah 
National Park in de Amerikaanse staat  
Virginia, naar de schaduw onder de  
majestueuze cederbomen die in het  
indrukwekkende landschap groeien.
—
Noten: essence van gember, elemihars,  
kardemom, salie, irishout, essence van Atlas-
cederhout, Virginiacederhout, benzoëhars, 
sandelhout, amber.

Paris - Prague 
Een kruidige, aromatisch houtgeur 
Een dag in Praag, het paradijs voor 
bohémiens, waar je kan genieten van  
een heerlijk drankje, geparfumeerd  
met kruidige jeneverbes.
—
Noten: essence van limoen, roze peper, 
jeneverbes, geranium, kardemom, viooltjes-
blad, essence van cederhout, patchoeli.

EXCLUSIEF 
bij
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Een vale, grauwe teint en vermoeide trekken? Soms 
heb je mirakelcosmetica nodig om je huid stralend 

en gezond te toveren. Met de juiste producten en de 
juiste handelingen krijg je zichtbare RESULTATEN 

VANAF HET EERSTE GEBRUIK.

Een vale teint kan verschillende oorzaken 
hebben. Maar met de juiste aanpak straalt 
je huid opnieuw in no time.

-  Dode huid: De oplossing = eens per 
week een gommage, een peeling met 
fruitzuren (AHA-zuren) of een che-
mische peeling. 

-  Vervuiling en je omgeving:  
De oplossing = ’s ochtends en ’s avonds 
je huid goed reinigen en haar bescher-
men met een zonnefactor die beschermt 
tegen uvb -en uva-stralen.

-  Stress: De oplossing = elke dag je dag- 
en nachtcrème goed inmasseren. Zo 
stimuleer je de bloedsomloop. 

-  Een gedehydrateerde huid: De 
oplossing = producten die rijk zijn aan 
hyaluronzuur. 

SOS   
vale teint

1

2

3

4   magie
voor de huid 

5

1. ESTÉE LAUDER, Double Wear Brush-On-Glow 
BB Highlighter, BB-oogcrème - Deze pen camoufleert 
tekenen van vermoeidheid, verheldert de oogcontour, 
vervaagt imperfecties, donkere kringen en rimpels en 
houdt de huid de hele dag door goed gehydrateerd.  
l  2. VITA LIBERATA, Beauty Blur, Zelfbruiner - 
Deze zelfbruiner verzorgt, verbetert en verfraait de huid. 
Zijn gekleurde formule verdoezelt imperfecties en geeft 
de huid een zongekuste gloed.  l  3. GIORGIO ARMANI, 
Prima CC Crème, CC-crème - Kleurpigmenten en 
herstellende bestanddelen doen de huid er vanaf het 
eerste gebruik fris en helder uitzien. Na verloop van tijd 
wordt de huid stralender, vallen poriën minder op en 
worden imperfecties verdoezeld.  l  4. DIOR, Capture 
Youth, Sérum Glow Booster - Een vale, verstikte huid 
door stress, vermoeidheid of een jetlag? Dit serum 
verheldert de teint, doet de huid stralen en maakt 
haar egaal.  l  5. VITA LIBERATA, Ten Minute Tan, 
Zelfbruiner - Deze zelfbruiner werkt zo snel dat je 
binnen de tien minuten een zonnige teint hebt. 4 à 6 
uur later heeft de kleur zich helemaal ontwikkeld.  
Bonus: de formule is geurloos en vlekt niet af op kledij!

MAGISCHE PRODUCTEN

FAN VAN

verzorging
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Je huid elke dag goed verzorgen is een must, maar soms heeft ze nood 
aan een extra boost. Sommige verzorgingen zorgen onmiddellijk voor 
een zichtbaar resultaat: een vollere, gehydrateerde, gladgestreken huid 
die straalt alsof je net een goede nachtrust hebt gehad.  
Het lijkt wel magie, maar  
dan zonder toverstokje. 

Instant    
huidboost

11  Wist 
   je   dat ?
ALPHAHYDROXYZUREN, de zoge-
naamde AHA-zuren, weken dode 
huidcellen los zodat de huid meer 
straalt, ze maken de epidermis glad, 
boosten de bloedsomloop, vermin-
deren fijne lijntjes en verbeteren de 
huidelasticiteit. Check de INCI (de 
ingrediëntenlijst op elk product) op 
de volgende namen: citric acid, 
glycolic acid, lactic acid, malic 
acid, mandelic acid, tartaric acid 
en azelaic acid.

64 planetparfum.com64 planetparfum.com 6565

9

6

8

7

10
6. ANNAYAKE, 24H Soin Corps  
Hydratation Continue, Deze diep  
hydraterende verzorging hydrateert  
24 uur lang non-stop. Je huid voelt onmid-
dellijk zacht, soepel en comfortabel aan.  
l  7. CLARINS, SOS Hydra, Refreshing 
Hydration Mask - Deze hydraterende 
formule brengt de vochtreserves van 
de huid opnieuw op peil. De huid wordt 
onmiddellijk opgefrist en gehydrateerd. Ze 
ziet er vol uit, straalt en oogt gladder en 
als herboren. Ideaal voor een trekkerige 
huid met dehydratatielijntjes.   
l  8. CLARINS, Pore-Less Blur and 
Matte Stick, Deze magische stick gomt 
in één haal poriën weg en maakt komaf 
met een glimmende huid. De huid ziet er 
glad uit en voelt fluweelzacht aan. Voor 
een onmiddellijk, langdurig resultaat.  
l  9. JEANNE PIAUBERT, Essence de 
Beauté, Moisturizing and Make-Up 
Setting Mist - Deze lichte mist fixeert 
make-up, hydrateert en verfrist de huid. 
De teint is fris en straalt.

11. STARSKIN, Glowstar, Foaming Peeling Perfection Puff - Deze puff met peelingmousse verwijdert dode huidcellen, 
maakt poriën schoon, vermindert fijne lijntjes en doet de huid stralen.  l  12. APRIL, Corrigerend Verhelderend Serum, 
gezichtsverzorging - Dit waterachtige serum bevat verhelderende parelmoerdeeltjes, strijdt tegen oxidatieve stress en laat 
de huid opnieuw stralen.  l  13. GUERLAIN, Radiance in a Flash, Instant Radiance & Tightening - Deze slimme formule 
met actieve bestanddelen en gouden en roze parelmoerdeeltjes verstevigt meteen de huid en doet haar instant stralen. 
Dé oppepper voor een avondje uit of telkens je er nood aan hebt. l  14. STENDHAL, Éclat Essentiel L’Eau Micellaire, 
reiniger - Dit micellair water is rijk aan mariene mineralen die als antioxidant werken en verzachtende aminozuren. De lichte, 
comfortabele, parfumvrije formule reinigt de huid snel en efficiënt. Ze is schoon, zacht en straalt.  l  15. STARSKIN VIP, 
Cream de la Crème Age-Perfecting Luxury Cream Coated Sheet Face Mask, Dit sheet mask bestaat uit twee  
lagen: de binnenlaag bevat een hoog geconcentreerde, luxueuze crème. De buitenste beschermlaag werkt als beschermend schild. 
De droge, uitgeputte huid wordt intens gevoed met het equivalent van een halve pot dagcrème. Voor een spectaculair resultaat.  

 l  10. JEANNE PIAUBERT, Radical 
Firmness, Ultra-Tightening «Lifting» 
Crackling Foam For Arms - Deze tintelende, 
verfrissende mousse werd verrijkt met het 
G+-complex en verstevigt vanaf de eerste 
toepassing de armen.  

Verzorg je huid met producten die bij 
haar passen én volg deze beauty-
tips voor een uitgeruste, stralende 
huid. 
-  Tokkel voorzichtig met je vin-

gertoppen over je huid om de 
spieren wakker te maken nadat je 
je dagcrème hebt aangebracht.

-  Slaap op twee kussens zodat je 
gezicht hoger ligt. Op die manier 
wordt de bloedsomloop gesti-
muleerd en zijn je ogen minder 
opgezwollen bij het opstaan.

Tips

12
13

14

15
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Iedereenzijnmethode

Jeanne Piaubert,  
van opleiding chemisch  
ingenieur, was één van de 
eerste vrouwelijke kinesit-
herapeuten in Frankrijk.  
Ze was van mening dat de 
wetenschap de beste  
bondgenoot is in de 
SCHOONHEID VAN 
VROUWEN. Ze zocht er 
haar hele leven lang naar om 
traditionele cosmetica te 
revolutioneren. Een blik op 
haar parcours, haar onder-
zoek, haar uitvindingen en 
haar merk. 

MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS  
VAN PIAUBERT

1925
Jeanne Piaubert werkt in Parijs waar ze elek-
trotherapie gebruikt op gewonden uit de Grote 
Oorlog. (Daarbij worden spiercellen gestimuleerd 
via elektrische impulsen.) Ze begint die therapie 
ook toe te passen om het lichaam mooier te 
maken en gebruikt elektrische stroom om het te 
remodelleren. Ze combineert verzorging, elektri-
sche stroom en massage in haar unieke Méthode 
die ze Dermoplastique Active doopt. 

1928
Jeanne Piaubert opent haar schoonheidsinstituut 
in Parijs waar lichaamsbehandelingen worden 
uitgevoerd door Dermoplasticiennes die ze 
persoonlijk heeft opgeleid, onder toezicht van 
dokters. Al snel staan klanten te drummen voor 
een borstbehandeling, zonder snijden die de  
boezem remodelleert en voller maakt.

1979
Méthode Jeanne Piaubert lanceert de  
Stimuloval, het eerste gebrevetteerde toestel 
voor gezichtsmassage dat ook vandaag nog 
door vele vrouwen dagelijks wordt gebruikt. 
Deze roller stimuleert de lymfedrainage en de 
bloedsomloop, wat de effecten van je crèmes 
en serums versterkt. 

2018
90 jaar na zijn oprichting lanceert Méthode 
Jeanne Piaubert wat het merk ‘een actieve 
formule’ noemt. Die staat toe om geïoniseerde 
cofactoren in de cellen te integreren en zo de 
natuurlijke bioelektriciteit van de huid te  
verhogen en zowel de communicatie tussen de 
huidcellen als de huideigen beautymechanismen 
opnieuw op gang te brengen. 

FAN VAN

merken

       Voor de eerste keer in zijn bestaan  
brengt het merk de natuurlijke bioelektriciteit 
van de huid opnieuw op gang. 
Anouk Poëy de Langlais, Directrice van het merk 
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*% tevredenheid
 over het Night Repair Elixir, 

90 vrouwen, 1 maand.

LE SERUM 
UNIVERSEL

Nightech-7

CELLULAIRE ENERGIEBRON

De Onderzoeksafdeling van Méthode Jeanne 
Piaubert ontcijfert de mechanismen van de 
slaap en lanceert LE SERUM UNIVERSEL 
Night Repair Elixir, de behandeling die de 
voordelen van de nacht vertienvoudigt dankzij 
zeven acties voor een perfecte huid bij het 
ontwaken.

85%
«NIEUWE HUID»  

-EFFECT*

DE METHODE VOOR SCHOONHEID www.jeannepiauber t .com

CDE 300 MJP LE SERUM UNIVERSEL 190x260 BELGIQUE R0,73_V2.indd   1 26/09/2019   11:01

Méthode Jeanne Piaubert 
bij Planet Parfum
Ontdek de producten en behandelingen 
van Méthode Jeanne Piaubert in onze 
Planet Parfumparfumerieën en insti-
tuten. Surf voor meer informatie naar   
www.planetparfum.com

       De Actieve Formule, gekoppeld 
aan de cosmetische en fysische 

wetenschap, laat toe dat de 
producten vier keer doeltreffender 

zijn op de stevigheid van de huid. Dat 
is nooit eerder gezien. Het resultaat: 
een stevigere, mooiere, jongere huid. 

        Anouk Poëy de Langlais, Directrice van het merk    

De Actieve 
Formule 
De communicatie tussen huidcellen zorgt  
ervoor dat ze informatie met elkaar uitwisselen 
en beschermt hun duurzaamheid. Om die  
communicatie te boosten kiest Jeanne Piaubert 
voor elektrische stroom, het geheim van de 
doeltreffendheid van haar verzorgingen in 
het instituut, en voor geïoniseerde cofacto-
ren, een geleiders voor de natuurlijke elektriciteit 
van de huid, die het merk in de formules van zijn 
producten stopt.
Op die manier verdubbelt de doeltreffendheid 
van de verzorgingen: de natuurlijke bio- 
elektriciteit van de huidcellen wordt versterkt, 
de antiverouderingsmechanismen worden 
geboost en de penetratie en doeltreffendheid 
van de actieve bestanddelen in de formules 
worden verbeterd. 

Het bewijs x 3
Jeanne Piaubert heeft haar verzorgingsprotocol 
ontwikkeld op basis van haar drie expertises: 
chemie, elektrotherapie en kinesitherapie. 
Een studie geleid door CERCO toont aan dat die 
drie wetenschappen een synergetische doeltreffend- 
heid hebben en tot vier keer de doeltreffendheid 
op de stevigheid van de huid verbeteren. 

FAN VAN

merken
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Isabelle Arpin verrast met haar 
persoonlijke en esthetische 
keuken. De GETALENTEERDE 
CHEFKOK met de sprankelende 
ogen opende recent haar restau-
rant op de Brusselse Louizalaan, 
waar ze culinaire kunstwerk-
jes serveert, gebaseerd op de 
producten waarvan ze houdt 
en die ze tot haar beschikking 
heeft. Wij vroegen haar naar de 
producten in haar badkamer en 
haar schoonheidsgeheimen. 

oe ziet je beautyroutine er ’s 
ochtends uit?
Ik reinig mijn huid met de Micro Essence 
Skin Activating Treatment Lotion van Estée 
Lauder. Daarna smeer ik een hydraterende 
verzorging van hetzelfde merk. Ik ben vrij trouw 
aan de producten en merken die ik gebruik als 
ze kwalitatief zijn en me bevallen. Dat is ook 
makkelijker. Ik gebruik ook wat concealer (dank 
je wel voor die uitvinding!) omdat ik erg weinig 
slaap. Ik houd van de langhoudende Double 
Wear Concealer van Estée Lauder omdat die 
de hele dag blijft zitten én waterproof is. Dat is 
noodzakelijk met mijn job als chefkok.

Hoe ziet je beautyroutine er ’s 
avonds uit?
Ik verwijder mijn make-up met de Take the Day 
Off Cleansing Balm van Clinique. Vervolgens 
reinig ik mijn huid met de Perfectly Clean Mul-
ti-Action Cream Cleanser/Moisture Mask van 
Estée Lauder. Daarna gebruik ik de Revitalizing 
Supreme-nachtcrème van Estée Lauder, een 
nieuw product dat ik heel doeltreffend vind! Het 
belangrijkste is dat het allemaal niet te veel tijd 
inneemt. Ik kom altijd erg laat thuis en ben niet 
altijd even gemotiveerd.

Wat is je Pocket Moment ?
Habit Rouge van Guerlain. Ik droeg die geur als 
tiener: paardrijden en dan vooral jumping was 
toen mijn passie. Het was dus geen toeval dat ik 
dat parfum koos, ook al is het een mannengeur. 
Jumping was mijn leven en ik heb zo genoten van 
die periode.

Welk product neem je altijd mee op 
reis? 
De DayWear Multi-Protection Anti-Oxidant 
Sheer Tint Release Moisturizer SPF15 van 
Estée Lauder voor zijn gezonde huid-effect. 

Welk schoonheidsadvies kreeg je 
van je (groot)moeder en volg je nog 
steeds? 
Mijn moeder gebruikte weinig make-up, ze 
heeft me dus eerder advies gegeven op het 
vlak van hydratatie. Ze heeft me geleerd mijn 
huid goed te verzorgen en me altijd aangera-
den om make-up discreet te houden. 

Mooi zijn, wat betekent dat voor 
jou? 
Mooi zijn is in harmonie zijn met mezelf. 
Wanneer alles goed gaat en ik geen stress heb, 
zie ik er uitgerust uit en straalt mijn huid. Dat 
gevoel heb ik telkens ik aan de zee ben. Ik ben 
dol op water… Dat herbront me echt. 

Hoe heb je jezelf leren opmaken? 
Ik heb goed geobserveerd en kreeg een paar 
tips van vriendinnen en make-upartiesten. 
Gelukkig maar, of het was een ramp! (lacht)  

Chefkok zijn, een restaurant en 
huishouden leiden, een privéleven 
combineren met het werk… Hoe vind 
je tijd om jezelf mooi te maken? 
Dat is gecompliceerd. Ik probeer vooral tijd 
voor mezelf te nemen in het weekend… Als ik 

er één heb! Dan neem ik een uitgebreid bad, 
of ik boek een schoonheidsbehandeling of laat 
me masseren… Dat zorgt voor totale ontspan-
ning, maar is erg zeldzaam.

Wat is je favoriete lipstick? 
Ik ben dol op de Pop Lip Colour-lipsticks 
van Clinique.

H

www.isabellearpin.com

DIT OF DAT? 
•  Rode lippen of nude? Nude 

overdag, ’s avonds soms een 
discreet rood.

•  Smoky eyes of cat eye? Ik houd 
van smoky eyes!

•  BB cream of foundation? Een 
lichte foundation.

•  Nude of gekleurde nagellak? 
Altijd nude.

FAN DE

beauty
FAN VAN
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Humor
Ik denk dat humor het beste middel is 
om je te beschermen, te verdedigen of 
zelfs het beste middel om aan te vallen. 
Humor is in mijn ogen de meest intelli-
gente manier om afstand te nemen van 
de dingen, niet om ervan weg te lopen, 
maar om ze beter te begrijpen zonder je 
te laten storen door je eerste emoties. 

Haar shows 
In mijn show Miss B viel ik de coulisses 
van schoonheidswedstrijden aan, hoe 
het er achter de schermen aan toe gaat 
en het cynisme van die wedstrijden. 
Maar ik heb veel respect voor die jonge 
deelneemsters die, de meesten onder 
hen toch, hoger op de sociale ladder 
willen raken. Ik ben bovendien gefas-
cineerd door schoonheid en bewonder 
mensen die mooi zijn. Dat is een spekta-
kel waarvan ik geen genoeg krijg. 

Voor mijn nieuwe show, ‘Bibot Distin-
guée’, heb ik niet echt gewerkt op mijn 
distinctie. Ik vond het amusant om een 
titel met dubbele betekenis te gebruiken. 
De eerste is het idee je te onderscheiden 
van, de tweede om onzin te verkopen 
terwijl je het gedistingeerd houdt! 

Geboren in ‘68  
en feministe 
Ja, ik ben een feministe. Tot dat besef 
kwam ik toen ik een fototentoonstelling 
bezocht die de situatie van vrouwen in 
andere landen dan het onze toonde. 
Die dag besefte ik: natuurlijk ben ik 
een feministe! Sommige vrouwen zijn 
tot op de dag van vandaag nog steeds 
gegeneerd om daarvoor uit te komen 
door bepaalde gebeurtenissen die een 
tikje te ver zijn gegaan. Maar hoe kan je 
niet feministisch zijn wanneer je ziet dat 
vrouwen niet overal ter wereld worden 
gerespecteerd? 

Haar zelfbeeld
Het heeft me veel tijd gekost om te 
begrijpen dat er in elk van ons twee 
personen schuilen, een uitwendige en 
een inwendige. Dat geldt zeker wanneer 
je een representatieberoep uitoefent. 
Ik ben altijd uitgekomen voor de rol die 
ik op het toneel speel, dat uitwendige 
personage dat iedereen kent. Maar ik 
heb het veel moeilijker gehad om de 
persoon die ik écht ben, de échte Lau-
rence, te begrijpen en te aanvaarden. Ik 
ben lange tijd wat wild geweest en als 
het enkel aan mij had gelegen, was ik 
opgesloten gebleven. Mettertijd ben ik 
rustiger geworden en heb ik ingezien wie 
ik was. Ik heb mezelf geaccepteerd. 

Haar visie op schoonheid 
Mijn moeder gebruikte weinig make-up. 
Mijn make-upweg heb ik dus moeten  
afleggen met behulp van andere 
mensen in mijn omgeving zoals mijn 
zussen en vriendinnen. Ik voelde me 
vroeger meer op mijn gemak om me 
voor het toneel op te maken dan om me 
op te maken in mijn dagelijkse leven. Ik 
schaamde me om dat beeld van mij. Nu 
heb ik begrepen dat je het aangenaam 
kan en mag vinden om koket en mooi 
door het dagelijkse leven te gaan en in 
harmonie te zijn met make-up. Ik zet 
graag mijn mond in de kijker, die vind 
ik mooi. Lippenstift reflecteert mijn ge-
moed. Het is een slecht teken wanneer 
ik er geen draag! 
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POCKET MOMENTS   
•  Haar musthave   

Touche Éclat van  
Yves Saint Laurent  

•  Haar lippenstift    
Dior n°999

•  Haar parfum  
Insolence van Guerlain 

DE BRUSSELSE COMÉDIENNE, pionier 
van de One Woman Show, is al meer dan dertig 

jaar gepassioneerd door het kleine scherm en het 
podium. Ze zit boordevol ideeën en komt deze lente 
met de nieuwe stand-upshow ‘Bibot Distinguée’. 
Ze is grappig, oprecht en naturel. De mama van 

Angèle en Roméo Elvis deelt haar visie op het leven 
met ons. Met enorm veel elegantie. 

aurence 
          Bibot L
on stage

©DR

©DR ‘Bibot Distinguée’ in het Koninklijk Circus in Brussel op 24 maart om 20u.
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Het schoonheidsinstituut is een heerlijke plek, een warm universum, 
waar je jezelf een moment van welzijn kan gunnen. Profiteer van  
de eindejaarperiode om jezelf een welverdiend schoonheidsmoment 
te schenken. 

         Fan van mijn

 instituut  

Een behandeling voor elke behoefte 
Gezichtsbehandelingen, epilaties, manicures en pedicures, make-up,  
massages, lichaamsgommages, behandelingen voor mannen en onze  
merkbehandelingen van Méthode Jeanne Piaubert, Annayake,  
Clarins, Decléor en Sisley… In onze PLANET PARFUM INSTITUTEN 
vind je een uitgebreid aanbod verzorgingen door onze schoonheidsspecialistes. 
Onze expertise is onze mooiste signatuur. 

Gepersonaliseerde rituelen en advies
De ervaren handen van onze schoonheidsspecialistes bieden je een behandeling 
aan die helemaal is aangepast aan je behoeftes. Bij een bezoek aan één van 
onze instituten kan je bovendien alle vragen over je huid stellen.  
Je krijgt advies, een diagnose en gepersonaliseerde rituelen. 

FAN VAN

verzorging

Wil je iemand  
anders me-time  
schenken?
De cadeaubon van Planet  
Parfum is het ideale geschenk  
om grote en kleine gelegenheden  
te vieren. Je kan hem gebruiken  
in onze winkels, op de online shop 
of in één van onze instituten.  
De kaart is één jaar geldig en  
kan in één of verschillende keren 
worden opgebruikt. 

Meer informatie op www.planetparfum.com/nl/institutes.html  
en maak een afspraak in je parfumerie of online.

Klaar voor de feesten 
Je hebt zin om jezelf mooi te maken voor de eindejaars-
feesten? Boek eens een gezichtsbehandeling voor een  
stralende huid of een anti-vermoeidheidsbehandeling 
zodat je straalt aan de feesttafel. Profiteer van de gelegenheid 
om je professioneel te laten opmaken. Maak je handen 
klaar om cadeautjes te geven en uit te pakken en gun 
jezelf een manicure en laat je nagels lakken. En 
waarom zou je niet genieten van een ontspannende 
lichaams-massage na alle stress van het  
cadeautjesshoppen?

Kom langs in  
één van onze  
parfumerieën 
voor een Flash 
Make-Up door 
onze experts
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