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MUST HAVE

Beauty

DOOR:JILL VAN RILLAER

DE ACQUA Dl PARMA REIS-SET.
Met deze handige travel kit kan je
het authentieke Italiaanse scheerritueel altijd met je meenemen.
In deze kit vind je onder andere
scheerschuim, scheeraccessoires

en een miniversie van de iconische
geur van Acqua Di Parma. Readyfor
take-off.

OYDEO:OYOYOY.
Zweetgeur alert. Maar niet deze zo-

DE HEMP REBEL
AMPULLENSETVAN BABOR

mer want de Oy Deo is jouw partner
in crime deze zomer! De bacterieën
die de geurtjes veroorzaken worden

Deze magische ampulle met natuur-

bikkelhard aangepakt, waardoor je

lijke hennepzaadolie van Babor is de

werkelijk alle klusjes en parties fris

perfecte ontstresser voor je huid. De

en fruitig aankan. Te koop in de

kleine miracle wwker zorgt voor een

apotheek of via oycare.be voor €

optimale regeneratie van de vermoei-

24,60 (wash) en € 26,40 (scrub).

de huid, ideaal dus na een weer veel
te korte festivalnacht. €26,90, bij je
schoonheidsinstituut of op de Babor
webshop.

DE P-SHOT

BABOR GLOWING
SUMMER SPRAY

Je eigen bloed laten injecteren in

Deze heerlijke GIowing

je penis? Klinkt een beetje gek,

Summer Spray van Babor

maar het zou je seksleven een

brengt niet alleen verkoe-

enorme boost geven. Door een

ling, maar zorgt ook voor

betere doorbloeding en circula-

een zonnige teint, dank-

tic krijg je een stevigere en gro-

zij een licht zelf bruinend

tere erectie. Je moet er iets voor

efFect. Voor een gezond

over hebben...

summer glow, anytime, any-

where. Love it! €24,90, bij
je schoonheidsinstituut of
op de Babor webshop.

NUSKIN DIVIDENDS SHAVE
CREAMFORMEN
Met de Dividends Shave Cream van
NuSkin kan je alles tegelijk: scheren,
reinigen, scrubben en verzorgen. Voor

een frisse en snelle start van de dag,
met een perfect babyglad geschoren

huid. €32,07

Z-FIELD

HYDRAFACIAL
De Hydrafacial is dé peeling voor een
gezonde en stralende huid. Deze nietinvasieve huidbehandeling zorgt al na één

Sporten zonder moe te worden,

wie wil dat nu niet? Met de ZField
krijg je de strakke summer body
die je altijd al wilde hebben, zon-

behandeling voor een oogverblindend re-

der dat je jezelf ervoor moet afbeu-

sultaat. Je huid voelt jonger, stralender en

len. Opgelet, dat hardlopen mag je

verfijnder aan. Zo zie je er deze zomer nog

blijven doen maar de Z-field zorgt

beter uit! €150,- bij Carpe CIinic in Ant-

voor een extra duw in de rug.

werpen.
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