1. SPARITUAL
Handprint Hand Salve & Hand Serum Duo heeft een anti-ageing
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werking, voedt, herstelt en beschermt de huid € 52,50 | exclusief
verkrijgbaar bij ICI PARIS XL

2. BABOR
Dr. Babor Refine Cellular AHA Peeling Gel stimuleert de celdeling,
reduceert fijne lijnen en rimpeltjes, licht ouderdomsvlekken op en
verfijnt de poriën € 100,50 | www.babor.nl
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3. NIMUE
Element Barrier beschermt tegen alle invloeden van buitenaf,
biedt uitkomst bij overgang van winterweer naar warme
binnenruimtes 100 ml € 49,50 | Cell Hydrating Complex bij
huidirritaties en vochttekort 10 ml € 35,00 | Reduct Derma
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Balm speciaal voor couperose, continue roodheid en rosacea
30 ml € 35,00 | Exfoliating Enzyme stimuleert de celvernieuwing
30 ml € 24,75 | Setprijs Winteressentials € 139,00 nu € 79,00 |
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www.nimue.nl

4. COLORESCIENCE
Tint du Soleil is de nieuwste crèmefoundation met een prachtige
vloeiende textuur 30 ml € 64,95 | Sunforgetable Brush SPF 30/50
is nu ook verkrijgbaar in de Deep-tint voor de donkere huidtypes
€ 61,95 | www.coloresciene.nl

BEAUTY &

5. PAULA’S CHOICE
Clear Exfoliating Body Spray 2% BHA rekent af met puistjes en

NOVITEITEN

rode bultjes op het lichaam 118 ml € 25,90 | Resist Ant-Aging
1% Retinol Booster met intensief herstellende en anti-irriterende
eigenschappen maakt rimpels minder diep en verstevigt de huid
15 ml € 55,90 | www.paulaschoice.nl
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6. LA MYSORE
Microdermabrasion Cream verwijdert dode huidcellen middels
een hele fijne korrel welke verwerkt is in de crème. Fibroblasten
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worden gestimuleerd om de huid van binnenuit te vernieuwen
door de aanmaak van collageen te bevorderen. Uw huid ziet er
als herboren uit 50 ml € 79,00 | Age Defense Serum stimuleert
de fibroblasten tot aanmaak en herstel van collageen en elastine.
Diepe rimpels worden duidelijk minder en de huid gaat weer
stralen. Een fantastisch serum welke verbluffende resultaten geeft
30 ml € 84,00 | www.lamysorecosmetics.com

7. OOLABOO
Velvety handlotion is een ultrazachte, beschermende en voedende
handlotion, wordt gemakkelijk in de huid opgenomen, is absoluut
niet vet en voedt tevens de nagelriemen € 29,50 | Truffle
Indulgence Mask is een zeer rijk en luxe anti-aging gezichtsmasker,
die de levensduur van de stamcellen van de huid verlengd en de
jeugdigheid van de huid behoudt € 64,55 | de parfum scented
candle 02 cinnamon is een ambachtelijke kaars uit 100%
eco-sojawas, zonder kleurstoffen of andere synthetische
toevoegingen en brandt schoner en gemiddeld twee keer langer,
dan een gewone kaars € 37,95 | www.oolaboo.com
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