STYLO YEUX WR, LES COULEURS DE NOIR, 14,30 EURO.

Dit crèmige oogpotlood glijdt makkelijk over
de (gevoelige) huid en blijft erg goed zitten.

ADVANCED PRECLEANSER,
RAINPHARMA, 31,95 EURO.

Ik gebruik deze natuurlijke
cleanser op oliebasis om mijn huid
grondig, maar zacht te reinigen.
Hij werkt ook prima op
(oog)make-up.

LONGWEAR COLOUR,
PRONAILS,
14,95 EURO.

In Brasschaat
geproduceerd,
immens veel kleuren
en een goede
houdbaarheid.

Ik smeer
Belgisch
Als vrienden me om een goede cleanser of
bodyolie vragen, noem ik vaak vol overtuiging Belgische merken. Je koopt groenten bij
de boer en checkt via de #ikkoopbelgischcampagne van Flanders DC bij welk Belgisch
modemerk je een nieuwe winterjas kunt
kopen, waarom zou de inhoud van je badkamer dan ook niet van eigen bodem zijn?
Wie Belgisch smeert, kiest doorgaans voor
producten van hoge kwaliteit met een goede
prijs die meestal in eigen land of in de EU
worden geproduceerd. Dat betekent dierproefvrij én een lichtere ecologische
voetafdruk.
Vaak zijn de formules ook natuurlijk.
Dat betekent niet per se dat ze beter zijn
dan synthetische concurrenten, wel dat
ze minder stoffen bevatten waarop veel
mensen allergisch reageren. (Hoewel
je, net als ik, ook allergisch kunt zijn aan
natuurlijke bestanddelen.) En dat ze
met respect voor het milieu en de mens
zijn gemaakt.
Mocht ik voor mijn job niet langer alle
lanceringen in het oog moeten houden,
zou ik voluit – voor zover dat kan met
een glucosiden- en linaloolallergie –
voor Belgische beauty gaan.

FOR YOUR HANDS ONLY
NUTRI-INTENSIEVE HANDCRÈME,
CÎME, 13,50 EURO.

Deze crème met abrikozenpitolie trekt
snel in, zodat je meteen verder kunt
met je werk, en doet je handen
zacht aanvoelen. Door ze te
kopen, help je bovendien
boerinnen in Nepal aan werk.

LIKE A VIRGIN EXFOLIATING
MASK, JYB, 25 EURO.

Ik noem deze zachte
peeling met rijstpoeder de
natuurlijke tegenhanger
van de Doux Peeling van
Clarins. Je gomt als het
ware dode huidcellen,
in alle zachtheid,
van je gezicht.

RITUEL SORCIÈRE, DELBÔVE, 32 EN 46 EURO.

Ik hou van de filosofie van dit Brusselse merk
dat de huid helpt haar natuurlijke balans terug te
vinden. Alles start met de Eau en Crème Sorcière
die reinigen en verzorgen. De spray is ook fijn om
je huid te verfrissen, de crème kan eczeem en
muggenbeten verlichten.

FINE DELICATE BODY BUTTER, SELF,
42,65 EURO, VIA NATURALSELF.EU

Deze rijke, natuurlijke bodybutter met
karitéboter en macadamiaolie smeert
goed uit, maakt mijn huid zacht en
ruikt ook nog eens heerlijk zomers.
Een aanrader voor de eczeemhuid.
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