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SMEREN SMEREN EN SMEREN O SPEEL EEN BEETJE VALS

We kunnen het niet genoeg zeggen in de Een zelfbruiner zorgt voor een instant vakantieszon moet je smeren Een goede zonnecrè kleurtje maar een zelfbruiner beschermt niet
me beschermt zowel tegen UVA als tegen de schadelijke invloed van de zon BlijvenznUVB licht en heeft minstens een factor I smeren met die zonnecrème dus Tip voeg na
30 Smeer voldoende dik en breng om de ü je zonnebad een beetje zelfbruiner toe aan je
twee uur opnieuw aan aftersun zo krijg je extra vlug die gegeerde
UV water van Garnier Ambre Solair 16 49

vakantiegloedeuro drogisterij een SPF30 die aanvoelt Body Sculpting Gradual Tan van He Shi 22 94Atxly StulpiEials water
Tim euro he shi eu zorgt voor een bruine tint énDe Anti Ageing Sun Oil Body spf30 werkt afslankend

van Filorga 29 90 euro apotheek en Spraytan express van Curasano 12 95 euroiciparisxl beschermt de huid stimuleert beautysalons nagelstudio s en kappers bruint snel
het bruinen en verstevigt de huid en komt in handig meeneemformaat

I Maak het jezelf makkelijk kies voor waterproof producten om panda
oogjes te vermijden na het zwemmen Om je make up extra te fixe
ren is een transparante zonnespray of een setting spray met zonnefil
ter ideaal Draag je lipgloss Weet dat gloss de impact van zonnestraMet een scrub verwijder je alle

len op je huid versterkt Kies liever voor een lipstick of gekleurdedode huidcellen en oogt je huid
balsem met een SPF van minstens 15opnieuw glad en glanzend Scrub bij voor
De Lip and Cheek Glow van La Mer 50 euro parfumerie verfristkeur s avonds dan heeft je huid de tijd zich te I 1 en hydrateert de lippen kan ook op de wangen gebruikt wordenherstellen En gebruik steeds een goede hydrate
Jane Iredale Powder Me Dry Sunscreen SPF 30 49 90 eurorende crème om de huid extra te verwennen

schoonheidssalon is een gezichtpoeder met zonnefilter Gewoon evenOriëntaalse scrub met biologische arganolie en
bijpoederen en je blijft zelfs in het water beschermdIMarokkaanse klei van Yves Rocher 23 90 euro

www yves rocher be
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O ZALIGE VERFRISSING

o Voor in de strandtas een
üoiAira

gezichtsspray die zorgtSmeer je huid na het CAUQMJE
voor instant verfrissing enzonnen altijd goed in
extra hydratatiemet een aftersun en
Het Druivenwater vangebruik eens wat

Caudalie 7 90 euro 75 mlvaker een gezichts
apotheek be caudamaskertje Nieuw zijn

lie com verfrist en brengtde speciale gezichtsmaskers met aftersun
gevoelige huid tot rustzalig om je huid extra te verwennen na een

dagje in de zon
Het Aftersun Tissue Masker van Garnier

Ambre Solair 3 99 euro drogisterij herstelt
de huid na het zonnen en helpt de huid het O KIES EENZDMERPARFUM
bruine kleurtje langer te behouden

Parfums en de zon gaan niet
goed samen door de warmte en
transpiratie kan je favoriete
geurtje plots minder lekker ruiken
en of vlekken veroorzaken op de
huid Schakel daarom over op
een geurtje speciaal gemaakt
voor de zomer gemaakt
Mare Jacobs presenteert met

Daisy Eau So Fresh Twinkle 75 55BRONZE
CODOESS euro parfumerie een bruisende

melange van fruit en bloemnoten
Lancaster Sunrise 45 euro

parfumerie is een sensuele geur die
je zowel s avonds als overdag kan
dragen Dankzij de non fotosensibi
lisatie kun je Sunrise ook in de zon

O ODE AAN DE OLIE dragen zonder vlekken te krijgen

Een droge olie is een weldaad voor huid en
haar vooral tijdens de zomer Handig is dat zo n
olie je een sensuele gloed geeft ideaal om je
gebronsde huid extra te doen stralen
De beschermende Shimmering 0 7 for Hair

Body van Estée Lauder 54 83 euro parfumerie
geeft huid en haar een zomerse gloed
De klassieker L huile Prodigieuse van Nuxe
29 99 euro apotheek en parafarmacie voedt en nenuit en dat geldt ook voor die
herstelt gelaat lichaam en haar in één handeling sunkissed tan Zet gerust extra avocado zalm worteltjes
en ruikt heerlijk naar de zomer broccoli meloen spinazie en tomaat op je menu want die

zitten boordevol tyrosine en betacaroteen twee stofjes die
de pigmentatie van de huid stimuleren Wil je nog wat
extra hulp Kies dan voor speciale supplementen die ervoor
zorgen dat je alle benodigde stoffen binnen krijgt
De Sunissime capsules bronzage van Lierac 17 euro apo

theek beschermen de huid van binnenuit en stimuleren de
bruining

O

Een beetje zongebleekte lokken zijn mooi maar je haren moeten je tijdens de zomer extra goed verzorgen
CARE zoniet worden ze dof en droog en dan helpt alleen knippen nog Gebruik een beschermende UV spray

en aangepaste shampoos en conditioners Maak je haren steeds vochtig voor je in de zee of het zwembad
iduikt natte haren nemen minder snel zout en chemicaliën op en zullen minder vlug beschadigd worden
De Hask Blue Chamomille Argan Oil lijn vanaf2 99 euro Di beschermt de haarkleur tegen UV stralen

Met plantaardige oliën veenbessen met antioxiderende eigenschappen en meloenolie extract uit de Kalahari
woestijn
De Sun Shield productlijn van Keune vanaf 16 75 euro www keune com bevatten mineralen UV bescher

mers en proteïnen die de haren beschermen en herstellen
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