BEAUTY INSTAGLAM
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MELKIOR,
LIPGLOSS
CLEAR, € 5,90

MISS BELGIË CELINE VAN OUYTSEL

MELKIOR,
LIP GLOSS
NUDE, € 5,90

We leerden Celine Van Ouytsel (24) het
voorbije jaar kennen als een heel aanwezige
Miss België. Een meisje met beauty én brains.
En wat beauty betreft: de Herentalse verklapt
speciaal voor jou haar beste tips & tricks!
MYLÈNE,
DETOX
NUTRI
SERUM,
€ 21,99
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MYLÈNE,
DETOX
FACE CREAM,
€ 26,99

PURASANA,
TOTAL DETOX,
€ 17,60

‘Gun je huid voldoende rust. Door corona hebben we daar nu tijd voor. Geniet van een makeuploze dag of ga los met een skincare treatment.
Ik heb tijdens de eerste lockdown het
detoxgamma van Mylène gekocht en
mijn huid was me heel dankbaar. TrouMYLÈNE, DETOX
MICELLAR WATER,
wens, als je ze extra soigneert, kan je
€ 11,99
met make-up meer kanten uit. Ook van
binnenuit kan je je huid een boost geven
met superfoods. Ik gebruik vaak het
Total Detox-poeder van Purasana
én de Clean & Green Skin–Hair–
Nails-vitamines van hetzelfde
merk. Mét resultaat.’

OLAPLEX, COMPLETE
HAIR ROUTINE SET, € 176,70
bij johnbeerens.com
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PARFUM

‘Als tiener had ik liefst bloemige
geuren’, zegt Celine. ‘Nu kies ik voor
een krachtig parfum zoals Pure Musc
van Narciso Rodriguez. Ook Idôle van
Lancôme vind ik heel aangenaam. Voor mij
is parfum een accessoire dat je look vervolledigt. Mijn moeder had vroeger altijd
een bepaald parfum op dat typisch zij
was. Dat vind ik mooi, dat een
geur echt bij je
hoort.’

MYLÈNE,
DETOX
FACE SCRUB,
€ 14,99

RANA,
CONDITIONER
COMPLEX,
€ 19,90

LANCÔME,
IDÔLE,
VANAF € 50,90
bij Ici Paris XL

ZO VERZORG IK MIJN HAAR
RANA, SILKY
SHAMPOO, € 22,90

RANA, ICLIP
CLASSIC, € 249

Dankzij de Netflix-reeks
‘Riverdale’ is LILI
REINHART (24) in één
klap wereldberoemd
geworden. Ze hecht
sindsdien veel meer
belang aan haar uiterlijk. En kijk eens welke
beautyproducten de
Amerikaanse ster zoal
gebruikt om te stralen. IDR

‘Ik draag in feite nooit echte lippenstift. Ik kies veeleer voor een gloss
van Melkior, in een nude of zelfs
transparante tint. Zij hebben ook
een lip peeling. Zeker bij droge
lippen in de winter gebruik ik die
peeling. Het is een soort van potloodje dat droge huidcellen verwijdert én je lippen hydrateert.’

De favorietjes
van Lili

MIJN MUST-HAVE

MIJN BEAUTYTIPS

PURASANA, CLEAN & GREEN
SKIN-HAIR-NAILS, € 17,95

KISSY KISSY

BEAUTY SECRETS

MELKIOR,
LIP PEELING,
€ 7,50

‘Door een slechtere ontkleuring in het verleden was
mijn haar erg droog geworden. Het brak zelfs af.
Daarom investeer ik nu in echt heel goeie producten.
Die van Olaplex zijn mijn nummer één. Ik verander
graag regelmatig van kapsel. En dat doe ik
in een handomdraai dankzij de iClip-extensions van Rana Hair Extensions. Die extensions verzorg ik met een speciale shampoo, conditioner en haarmasker van Rana.’
RANA, MAJESTIC
MASK, € 19,90

CURASANO,
SPRAYTAN
EXPRESS,
VANAF € 12,95

‘Momenteel grijp ik vaak naar mijn Spraytan
Express van Curasano, omdat ik mijn tintje van
de zomer nu kwijt ben. Dat kleurtje geeft mijn
zelfvertrouwen in de winter een boost. Bovendien laat die zelfbruiner van Curasano geen
strepen na en stinkt hij niet. Dat is bij andere
sprays vaak wél het geval.’

MIJN OCHTENDROUTINE

ANASTASIA BEVERLY
HILLS, BROW POWDER DUO,
€ 29,50 bij Ici Paris XL

MYLÈNE,
SENSITIVE SKIN
REINIGINGSMELK
€ 19,99

‘Alles begint volgens mij bij een goeie
nachtrust’, zegt Celine. ‘Als je ’s ochtends
fris opstaat, merk je dat ook aan je huid.
Sowieso gebruik ik iedere ochtend eerst en
vooral de reinigingsmelk voor gevoelige
huid van Mylène. Daarna smeer ik mijn
dagcrème, ook uit het Sensitive Skingamma van Mylène. Eenmaal per week
MYLÈNE,
SENSITIVE SKIN
gebruik ik de lotion uit diezelfde
DAGCRÈME
lijn. Als ik geen fotoshoot of op€ 25,99
MELKIOR,
dracht heb, draag ik zeer weinig
SCANDALASH
make-up. Ik heb bijvoorbeeld
€ 8,90
zelden foundation op mijn gezicht. Mascara is wél een must.
MYLÈNE,
SENSITIVE
Want je ogen moeten spreken.’

LANEIGE,
WATER
SLEEPING
MASK, € 28,95
bij bol.com

AUGUSTINUS
BADER, THE RICH
CREAM, € 74,95
bij Zalando
OLAPLEX,
NO. 6 BOND
SMOOTHER,
€ 26,95 bij
bol.com

CLINIQUE, LASH
POWER MASCARA,
€ 24,90 bij
Ici Paris XL

LANEIGE, LIP
SLEEPING MASK,
€ 21,99
bij bol.com
AZTEC SECRET,
INDIAN HEALING CLAY,
€ 17,90 bij bol.com

M.A.C, SATIN
LIPSTICK
BRAVE, € 20

MIJN JEUGDZONDE
‘Ik smeerde vroeger altijd bodylotion op m’n
gezicht. Nu kies ik voor aangepaste dag- en
nachtcrèmes en ik voel het verschil. Tot voor
enkele jaren gebruikte ik zulke crèmes niet. Ik
ging ervan uit dat mijn huid dat niet nodig had.
MYLÈNE, PURE Ik had een goeie huid en veronderstelde dat dat
GREEN NIGHT
zo zou blijven. Maar zo werkt het natuurlijk niet.’
CREAM, € 22,99
TEKST: ISABELLE DERIDDER • VERKOOPINFO: MYLENE.EU •
PURASANA.COM • ICIPARISXL.BE • MELKIORPROFESSIONAL.BE
• RANAHAIR.BE • SHOP.CURASANO.COM
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ST. IVES, HYDRATING
VITAMIN E & AVOCADO
BODY LOTION,
€ 9,95 bij fruugo.be

SKIN LOTION
€ 15,99

NARCISO
RODRIGUEZ,
PURE MUSC,
VANAF € 57,90
bij Ici Paris XL

STILA, EYES ARE
THE WINDOW
SHADOW PALETTE,
€ 30,95 bij
fruugo.be

SHU UEMURA, ULTIMATE
RESET EXTREME REPAIR
TREATMENT HAARMASKER,
€ 59 bij douglas.nl

MARIO
BADESCU,
DRYING
LOTION, € 20
bij de
Bijenkorf

TOM FORD,
TRACELESS
FOUNDATION
STICK, € 77,50
bij de
Bijenkorf

CLINIQUE,
BEYOND
PERFECTING
CONCEALER,
€ 24,50 bij
Ici Paris XL

CHARLOTTE TILBURY,
FILMSTAR BRONZE & GLOW,
€ 65 bij de Bijenkorf

VERKOOPINFO: BOL.COM • DEBIJENKORF.BE • DOUGLAS.NL
• FRUUGO.BE • ICIPARISXL.BE • MACCOSMETICS.BE • ZALANDO.BE

