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VOEL JE MOOI
Een trouwjurk, felgekleurde jurkjes,
galajurken, je ziet er stralend uit in
combinatie met een egaal gebruinde
huid! Hierdoor heb je minder make-up
nodig. Curasano Spraytan Express is dé
natuurlijke tanning spray die zorgt
voor een stralende look. Bestel met de
kortingscode ‘grazia042018’ en ontvang je
gratis cadeau. shop.curasano.com

SNEL EN PIJNLOOS
Wil je voor eens en voor altijd van
jouw ongewenste haargroei af? La Casey
laserclinic helpt je om er op een professionele,
snelle en pijnloze manier vanaf te komen.
De laserclinic maakt gebruik van het meest
effectieve en veilige laserapparaat: de Soprano Ice
Platinum. Met twaalf jaar expertise verzekeren
zij jou van het beste resultaat! lacasey.nl

PERFECTE
KRULLEN?

BEAUTY HUNTER

De professionele haarproducten van
ECRU New York zorgen daarvoor.
Al jaren dé favoriet op de catwalk
van de New York Fashion Week. De
Perfect Curl Collection bestaat uit een
shampoo, conditioner, Rejuvenating
Moisture Mist en de award-winning
Defining Styling Potion. Vrij van
siliconen, sulfaten en parabenen. Check
de storelocator op ecrunewyork.nl

FIND YOUR G

LAM

PERFECTE MASCARA
De hoop op de perfecte mascara al bijna
opgegeven? Probeer de mascara’s van
FRIDAY Mascara eens! Bij FRIDAY
Mascara kun je namelijk voor
€ 10,50 je eigen mascara samenstellen
door een eigen formule en borsteltje
te kiezen. Met zes formules en
acht borsteltjes zit er voor jou
zeker de perfecte combinatie tussen.
fridaymascara.com

gratis
cadeau

MASTER MULTITASKER
Als geboren multitasker leid je een druk, sociaal leven
en houd je dagelijks tientallen ballen in de lucht.
Dermalogica vindt dat je hetzelfde moet kunnen
verwachten van je moisturizer. De nieuwe Prisma Protect
SPF30 zet daglicht om in energie voor jouw huid en
beschermt, hydrateert en perfectioneert. Prisma Protect
SPF30 is 100% clean en dierproefvrij. dermalogica.nl

MICROVEZEL
WENKBRAUWGEL
Perfecte wenkbrauw in een handomdraai?
Instatint is dé oplossing voor vrouwen die
hun wenkbrauwen een natuurlijke vollere
look willen geven! Instatint is een snel
en gemakkelijk aan te brengen gekleurde
wenkbrauwgel met microvezels die je
wenkbrauwen meer kleur en volume geven.
Te koop bij thebrowgal.nl voor € 22,-.

LEZERSAANBIEDING

WEES LIEF
VOOR JE HUID

25%

korting

Tegenwoordig zitten er veel schadelijke stoffen in
huidverzorgingsproducten die helaas geen positieve bijdrage
leveren aan de conditie van de huid. En dat terwijl 1 op de
3 mensen een gevoelige huid heeft. Wees daarom zuinig
op je huid en verwen jezelf met natuurlijke en voedzame
huidverzorgingsproducten.
De Rio Rosa Mosqueta lijn bevat natuurlijke, biologische
en bewezen effectieve ingrediënten uit Zuid-Amerika en
Europa. De gehele range is vrij van parfum, parabenen, SLS en
synthetische geur- en kleurstoffen. De producten zijn allemaal
dierproefvrij en geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Ontdek het zelf en ontvang nu 25% korting* op je eerste
aankoop met de kortingscode ‘grazia19’ op riorosa.nl.
* Geldig t/m 30 september 2019
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EIWITTEN IN
EEN FLESJE
Maak gemakkelijk shakes, omeletten en meer
eiwitrijke gerechten met Two Chicks Egg White. Het
flesje bevat 0% vet en cholesterol, is rijk aan proteïne
en koolhydraatarm. Het zorgt voor een langdurig
verzadigd gevoel, waardoor je minder snel zal
snacken. Te koop bij Albert Heijn, Jumbo, Plus en
Deen Supermarkten in flessen van 500g voor € 3,99.
twochicks.co.uk

