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BEAUTY

MOOI WEER
VANDAAG
De zon is fijn maar ze brengt ook gevaren met
zich mee Met deze minihandleiding en een
hoed opje hoofd zitje het hele seizoen safe
Tekst Franciska Bosmans
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HUIDKANKER

Huidkanker is de meest
ii

Een middaq in een strandbar
a

of een werkdag overleven
tijdens een hittegolf deze
make up blijft mooi zitten

I M

zonder weg te smelten

I
I
r

voorkomendeen snelst stij
gende vorm van kanker in
ons land Elk jaar komen er

vo gens huidkankerpreven
tieorganisatieEuromelano
ma 37 000 gevallen bij Vol

gensEuropees onderzoek

zal het aantal kwaadaardige

huidtumcren in België elk
jaar stijgen met 5 tot 9 pro

1

WAT MET SPF IN JE

I

FOUNDATION

melanoomstijginghetdui

I
I
I
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Tenzijje Kim Kardashian bent gebruikje
nooit een theelepel foundation op je ge
zicht Je smeert dus onvoldoende noch
om de twee uur om de volledige bescher
mingsgraad van de SPF in je foundation

delijkst merkbaar bij oude
re mannen vertelt Tho
masMaselis Belgisch voor
zittervanEuromelanoma
Ook zullen vrouwen op

1 Pure Color Envy Shadow Paint 31 56 euro

blush of dagerème te halen Zie het als een
fijne bonus op zonnige werkdagen waarop

jongere leeftijd dan man
nen melanoom ontwikke

EstccLaudcr

je haasL nieL buitenkomt Veel znnne

len Naeeneerstemela

crème opje gezicht blijft een must alsje in

noom loopje 12 tot 15 keer

SJJquidlast Üner in Blue Me Over 20 euro

de zon komL PJe PP6 een veel Ueiner

meer risic0 P een tweede

MAC
4 Volume Reveal Mascara Waterproof

oppervlak werkt lipbalsem lipstick of
gloss met SPF dan weer prima als je om de

enhebjedaarnaast 4tot
6 keer meer kans op basaal

twee uur enkele laagjes aanbrengt

ofplaveiselcelkanker

5

Yves Sain Laurent 6 PBaü
16 99 euro Bourjois

0Ur

5 Tinted LipConditioner SPF15 in Darlin
30 euro llia via blosshop com

cent In de toekomst is de
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BEAUTY

Zon zee en chloor kunnen je

haar omtoveren tot een dakje

V

H

van stro Hoe vermijd je de
Jommeke look

k
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Uv tast de keratine en het intercellulair

cement in de haarvezel en de hydrolipidi
sche
haar

BMHP
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kan ze

chloor en zeewater beschadigenje lokken

DE HOED EN DE RAND

De beste bescherming tegen de zon Vol

9
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gens dermatoloog Thomas Maselis is dat

SOlA

een hoed met een brede rand Toch bloots

jlte

hoofds het water in Maakje haar eerst

gr

nat met kraantjeswater dan richten zout
en chloor minder schade aan Vergeetje

w
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haarscheiding ook niet te beschermen Je

kunt er een zonnepoeder met een fysische

filter over strooien ofer een crème ofolie
met een erg lichte textuur over verdelen
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met de kans op een ongewenste wetlook

Steekje haar liefst op of vlecht het zo

X

wordt
het minder aan de elementen bloot
gesteld Leave inproducten helpen het te

HM
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beschermen soms met zonnefilter en

VHu H B

voedenjehaar
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In de kijken
Ook je Ogen kunnen

verbranden Met een goede
zonnebril en een aangepaste
crème kun je dat voorkomen
Verminderd gezichtsvermogen cataract

SLIMMER DAN
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De beste zonbescherming is haar
in de eerste plaats te vermijden

I
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JE SCHADUW

In onze contreien blijfje tussen
elfen vier best uit de zon ver
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telt professor Gutermuth Als je

oog lid kanker De gevolgen van bloot

stelling van je ogen aan de zon kunnen

zwaar zijn Volgens de Amerikaanse Skin
Cancer Foundation moetje ze dan ookhet

hele jaar door beschermen zodra je in de
zon komt Een zonnebril met goede glazen
houdt de meeste uv stralen tegen Check

groter bent danje schaduw is de

of ze het Europese CE certificaat draagt of

zon slecht voorje Isje schaduw

1 So Lait Hairprotection Spray 6 99

jg UV 400 vermelding heeft Ook een

groter dan is de zon minder ge
vaarlijk Draag dejuiste kledij

Üu
lruic ïï
2 Sun Ritual Protective SummerFluid
HairExposed to the Sun 17 50 euro

hoed met een rand van minstens 7 5
centimeter kan volgens de Amerikaanse

een hoed en zonnebril Dicht
geweven en donker is beter dan

René Furterer bij Planet Parfum
3 Symbio Sun All Over Shampoo with

organisatie tot de helft van de uvb stralen
blokkeren Op de derde plaats komt zon

los en wit Pas op de derde plaats
A
v
komt zonnecreme

Desert Date 0il 2 euro pM dess
bij Dessange kappers
4 Co or
Sm AfterSun Mgsk
37 euro Redken bij de kapper

voor de gevoelige oogcontour sommige
oogcrèmes hebben een hoge SPF

necrème Er bestaan specifieke formules
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COOL DOWN

Vfl

Is een goede bodylotion

r

UV IS OVERAL

I

op bewolkte dagen En

even doeltreffend als een
r

i i

aftersunproduct Helaas

uv straien zijn er altijd ook

I l

En wel hierom

J yf

onder een parasolbereiktje

jj

tochnog tot 40 procentvan
deuv stralen

De zon heeft een positief effect op ons hu

v r

Hou er ook

rekening mee dat gras 7

meur en de aanmaak van vitamine D maar
droogtje huid ook uit versnelt het verou
deringsproces en kan je huid ookverbran
den Goed hydrateren na een dagje zon

3

procent van deuv stralen
weerkaatst en water 10 a 12
procent zegt Thomas
Maselis Alsje in de bergen

wanneer de schade eigenlijk al is aange

onder een parasol zit krijg

richt is daarom een goed idee Je kunt een
voedende bodylotion of dito gezichtsmas

je toch de volle laag omdat
sneeuw 80 procent van de

ker gebruiken met ingrediënten als hyalu

BSÏKi V

uv stralen reflecteert Bo

ronzuur en glycerine maar volgens Olivier

vendien neemt uv straling

Doucet vicepresident R D bij Lancaster

4

met 4 procent toe bij elke

is aftersun een betere optie Actieve be

300 meter hoogteverschil

standdelen helpen beschermen kalmeren

1 AfterSun Fluid 22 50 euro voor 7 ampules

En bij een verfrissende duik

en ontstekingen verminderen Antioxi

Babor in het schoonheidssalon

bereikt 60 procent van de

danten helpen het natuurlijke afweer

2 Sunissime SOS Repairing Serum 41 90

uvb stralen en 85 procent

systeem van de huid zodat ze beter is voor

euro Lierac bij de apotheek
3 Ambre Solaire Atter Sun Tissue Mask

van de uva stralenje huid

bereid op de volgende blootstelling aan de
zon Smeer aftersun altijd na het zonne

3 gg euro Qarnier
4 Tan Maximizer Sublimating Oil Repairing

tot een halve meter onder
het wateroppervlak

baden niet alleen alsje huid rood ziet

AfterSun 30 90 euro Lancaster

Zomerboeket
Fris en fruitig of als een zacht briesje in een
bloementuin met een van deze parfums waan je
je in een oogwenk in exotische oorden

lip

V

LL
La Femme Prada l Eau
93 92 euro voor 50 ml
EDT van Prada Een zach
te luchtige bloemengeur
met groene frangipane
bloem en groenemanda
rijnolie

Hm

jjp

CKOne Summer 2018
38 84 euro voor 100 ml
EDT van Calvin Klein
Een frisse fruitige uniseks
citrusgeur met mojito
limoen guave en
cederhout

pi

éSi

Bloom Acqua di Fiori 80
euro voor 50 ml EDT van
Gucci Een fris groen par
fum met een watertoets
Met groene galbanum
zwarte bes jasmijn Chine
se kamperfoelie tuberoos
muskus en sandelhout

É

Jl

UdaipurO65 euro voor
100 ml EDP van Etro
o m bij Senteurs
d Ailleurs in Brussel Met
magnolia waterlelie
Sambacjasmijn bergamot
patchoeli en muskushout

L Eau d lssey Eau de
Toilette pour I eté 69 euro
voor 100 ml EDT van
Issey Miyake Een exo
tisch fruitdrankje Met
onder meer grapefruit
lychee passievrucht
guave en vanille
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BEAUTY

Bronsbijd

ffl pSl T

Met het juiste
zonnepoeder creëer je
veilig en snel een mooie

Igfe
S u St f
il BHaL

zonnige gloed

4 Joli Bronze La Terra Sun Powder Face

r

5 Sun 365 Sun Kissed Glow Protecting

6 Diorskin Mineral Nude Bronze Healthy
Glow Bronzing Powder in 04 Warm Sun

Getest

ZELFBRUINER

1
0 000

SliMl

Met een zelfbruiner creëer je een egaal natuurlijk zonnig kleurtje en dat
bij je thuis Wij testten er drie van goedkoop tot duur

iBi

1 SO LAIT SELFTAN FACE

2 SPRAYTAN EXPRESS

3 L EAU TAN 56 EURO

VAN CURASANO

Wat Deze bodymist parfu

rjfy

f flf

OVERNIGHT TAN MASK 3 99

29 95 EURO VOOR 150 ML

jp jl
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Wat Dit nachtmasker zorgt
tijdensje slaap voor een gezond
kleurtje

BIJ BEAUTYSALONS NAGEL
STUDIO S EN KAPPERS
Wat Deze spray activeert de

1

gezicht hals en decolleté
Vermijd de haaraanzet wenk

kleurtje dat 5 a7 dagen blijft
Hoe Breng aan met rond

En Hoofdredactrice Ruth
Goossens De droge olieachti

1 CHANEL

brauwenenogen

draaiende bewegingen liefst

ge textuur trekt snel in en plakt

En Moderedactrice Ellen De

met een selftanhandschoen en

niet De mist ruikt neutraal Na

Wolf Je hebt weinig van deze

laat 10 minuten drogen

een aantal uur zieje subtiel

lichte crème nodig voor een erg
natuurlijk resultaat Ik zag na
één nacht duidelijk verschil De
volgende ochtend ruik je wel
wat naar zonnebank

En Beautyredactrice Francis
kaBosmans Leuk datje met
een kleur ziet maar smeer niet
te royaal Bonuspunten voor de
geurloze formule

resultaat Wel moeilijk om te
zien waar je de transparante
mist hebt gesmeerd De eerste
keer had ik dus lichte luipaard
vlekjes op mijn benen
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EURO VAN KRUIDVAT

Hoe Smeer een dun laagje op

melanine in de huid voor een

VAN CHANEL

meert hydrateert en geeft een
kleurtje
Hoe Overje huid sprayen en
inmasseren
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Smeren op 3 manieren
Op het strand op citytrip of bij outdoor inspanningen Kies vooral
een aantrekkelijke zonnebescherming zegt Olivier Doucet vicepresident
R D bij Lancaster Een product dat wérkt en dat je met plezier gebruikt
Anders smeer je niet vaak genoeg en onvoldoende
OP HET STRAND
Nieuwe texturen maken iedereen warm
om zich te beschermen De beschermende

3
H
B

waters voelen aan als water masseren

snel in en voelje haast niet zitten Ook

ï

LRIAGE

sprays met andere texturen melk olie

lotion zijn praktisch Voor kinderen zijn

maakt en in je ogen druppelt Dus ontwik

kelde de beautywereld sportvriendelijke
formules Die zijn niet plakkerig zijn han

EAU

er zandwerende producten of formules
dieje op een natte huid kunt smeren
Veel merken lanceerden bescherming

TIJDENS HET SPORTEN
Sportievelingen klagen vaak dat zonne
crème plakkerig is handen glibberig

1

THERMALE

I

dig in gebruik en blijven goed zitten ook

niowm
m

33

voorde zongevoelige huid vol verzachten
de bestanddelen en met minder ingre
diënten Plan je een duik in de zee Eco

als je zweet De Sun Sport formules van
Lancaster werken zelfs beter naargelang
je beweegt en kunnen zowel op een droge
als natte huid worden aangebracht Som
mige producten zijn niet specifiek voor
sportlui gecreëerd maar beantwoorden

vriendelijke zonnefilters schaden het ma

J

riene leven niet

wel aan hun eisen Zo zorgt de WetSkin
technologie van Shiseido ervoor dat de for

1 Eau Thermale Water Mist SPF30 8 50

mule een transpirerende of natte huid nog

euro Uriage

beter beschermt

2 Anthelios Pocket 9 95 euro

La Roche Posay

3 Age Defying Sunscreen SPF30 29 euro

1

Madara via biotylab com

IN DE STAD
x r

Ook tussen twee museumbezoeken door

moet je je huid beschermen Smeer je s
JC

2

ochtends in je hotelkamer grondig in en

stop enkele miniformaten zonnebescher
1 Sun Sensitive Delicate

ming

Soothing Milk SPF50 30
euro Lancaster

scherming bij te werken Ook praktisch
een gezichtsspray die over make up kan

2 Waterlover Sun Milk 35
D

euro Biotherm

3

je handtas om elke twee uur je be

p

Een getinte formule is dan weer handig om

i

3 Idéal Soleil Solar
Protective Water SPF30

je temt egaal te maken en je huid te
beschermen Zorg er wel voor dat je vol

20 75 euro Vichy

doende en vaak genoeg smeert

1 Sun Sport Roll on Sun Fluid SPF30
28 euro Lancaster
uuiuALanwbiH

2 Expert Sun Aging Protection Lotion

p us SpF50 35 5Q euro Shiseido
3 Ambre Solaire UV Sport SPF50
17 49 euro Garnier
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