Beauty Facelift-effect uit
TEKST: NDB TEKSTBURO

een flacon

De beroemde Italiaanse schoonheidsproducten Cera di Cupra hebben een unieke
samenstelling die voldoet aan de huidige eisen van vrouwen en mannen in alle
leeftijden. Deze nieuwe voedende en herstellende collageen & vitaminencrème
van Cera di Cupra is een geavanceerde oplossing in de strijd tegen huidveroudering. Met dank aan essentiële ingrediënten zoals zeecollageen,
multivitaminencomplex, honingextract en hoogwaardige voedende elementen.
De crème heeft een fluweelzachte textuur en is perfect voor de vermoeide en
doffe huid. Verkrijgbaar via www.ceradicupra.nl voor €16,90.

LIEFDE VOOR SCHOONHEID

Bright Eyes
TOP TIP!

Benut uw gezichtsverzorgende producten zo
goed mogelijk en wrijf ze tussen uw handen
voor u ze aanbrengt. Door de warmte die zo
ontstaat zijn cosmetica beter uit te strijken.

De High Performance Instant Lift
Effect Cream van Babor geeft direct
een gladde, jeugdige teint. Het LFTSmooth Complex met onmiddellijk
lifting-effect werkt op korte,
middellange en lange termijn voor
een strakke, mooie huid. Verkrijgbaar bij geselecteerde BABOR
Day- en Hotel SPA’s en online via
www.babor.nl voor €96,00.

De nieuwe Dr. Hauschka mono-oogschaduws hebben prachtige natuurlijke tinten
en laten uw ogen stralen. Vier glanzende en één matte structuur optimaliseren uw
look. Perfect voor een stadswandeling, werk of een fantastisch feest. De
samenstelling met minerale pigmenten en medicinale plantextracten, in het bijzonder
zwarte thee en zijde, zorgen goed voor de gevoelige huid rondom de ogen. De
natuurlijke schoonheid van de ogen wordt uitgelicht, terwijl de ogen en huid verzorgd
worden met alles wat ze nodig heeft. Verkrijgbaar via drhauschka.nl en erkende
verkooppunten voor €13,95.

2 IN 1

Medik8 Brightening Powder Cleanse is een scrub cleanser in
poedervorm. Tijdens de reiniging gaat de poedervorm over naar een
schuim en dat geeft de huid een intensieve reiniging. Brightening
Powder Cleanse is een zachte cleanser die een positieve werking op
een ongelijkmatige huidskleur en oppervlakkige pigmentvlekken heeft.
O.a. verkrijgbaar via www.medik8.nl voor €54,95.

Buiten is het misschien nog wat grauw, maar daarom hoeft uw
huid dat nog niet te zijn. Spoel de winter van u af en geniet van een
lekker ontspannend moment! Deze heerlijke scrub op basis van
amandelschilfers, suiker en zijdezachte amandelolie mag u zo vaak
gebruiken als u wilt. De grove korrels verwijderen dode huidcellen
voor een teint die straalt van gezondheid. Liever een iets minder
intense scrub? Meng dan de scrub met de Amandel Douche Olie.
De zoete amandelgeur hult uw huid de hele dag door in een heerlijk
parfum. Verkrijgbaar vanaf 25 maart bij L’Occitane voor €19,00.

Een scrub om in te bijten
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