
ZICHTBAAR 
JONGER HAAR
Heb je droog haar of heeft de zon 
of de zee je haar beschadigd? 
Maak dan kennis met de milk_shake 
moisture plus producten. Een lijn 
van verzorgingsproducten die je 
haar vanaf het eerste gebruik intens 
hydrateren en het sterk, vitaal en 
glanzend maken. Met organisch 
papaja extract en hyaluronzuur.
zonestore.nl

STROOMSTOOTJE?
Nee, geen echte stroom, maar 
microstroom! Met behulp van deze 
low-level stroom zorgt NuFACE 
Trinity Facial Toning Device voor 
een betere gezichtscontour, 
huidtoon en vermindering van 
fijne lijntjes en rimpels. Dit device 
is makkelijk thuis te gebruiken en 
werkt rustgevend. Gebruik hem 
dagelijks slechts 5 minuten, je ziet 
het resultaat direct. mynuface.nl

GOUDEN KEUZE

VERZORGEND

WEG MET DIE  
PIGMENTVLEK  

De plastisch chirurgen uit het 
Brandwondencentrum hebben 
een littekencrème ontwikkeld 
voor de optimale verzorging van 
littekens. Ook verkopen ze een 
wondzalf op biologische basis 
met hars van de Noorse fijnspar 
voor wonden en brandwonden, 
alsmede de luxe handcrème 
Handtherapy. Te koop bij de 
drogist en via: staudt.nl

Stoor jij je aan de 
pigmentvlekken 
op je huid? Dan 
is Brightalive een 
perfect product. 
Met behulp van o.a. 
Brightenyl, stabiele 
vitamine C en een 
exfoliërend enzym, 
wordt ongelijkmatige 
pigmentatie in de 
huid aangepakt. 
Bevat geen retinol 
of hydrochinon.  
zoskinhealth.nl

Voelen je nagelriemen droog of hard 
aan? Of heb je last van die vervelende 
velletjes langs de nagelriem? Zorg er 
dan voor dat je de Wonderpen altijd 
bij de hand hebt. Zo krijg jij jouw 
nagelriemen in topconditie. Mooie 
handen en nagels zijn voor iedereen 
mogelijk! herome.com

WONDERPEN

BEAUTY & POWER 
FOOD

AGELESS BODY
Venus Bliss is de nieuwste effectieve 
technologie voor non-invasieve lipolyse 
en huidverstrakking in één. Wil je 
effectief het vetweefsel rondom je 
buik en flanken verminderen zonder 
chirurgische ingreep, operatie of 
herstelperiode? Laat je dan informeren 
over deze veilige lipolyse behandeling 
bij USKIN. uskintheclinic.nl

promotie promotie

LOOK GOOD, FEEL GOOD
DE FIJNSTE BEAUTY TRENDS

Een gezond lijf met sterk 
haar, stevige nagels én een 
stralende huid. De juiste 
hoeveelheid proteïne zal je 
helpen dat te onderhouden. 
Eiwitten zijn immers de 
bouwstenen van je lichaam. 
Genoeg binnenkrijgen is niet 
altijd makkelijk, maar met de 
nieuwe STRONG & FIT bars 
van FITSHE wordt dat easy 
peasy! fitshe.nl

SiNOZ 24K Gold Serum biedt een unieke 
behandeling voor rimpels en een doffe 
huid. Dagelijks gebruik van dit product 
geeft je een stralende huid. You will love it! 
Het 24K Gold Beauty serum bevat 
Hyaluronzuur en Collageen. Gebruik 
kortingscode ‘SINOZ40’ voor 40% korting 
op je gehele bestelling op: sinoz.eu

Antioxidanten, wat doen ze voor je huid? Simpel 
gezegd kunnen antioxidanten de huid beschermen 
en verbeteren. Is je huid wel eens droog, heb je last 
van huidongemakken, fijne lijntjes en rimpels of mis je 
die fijne glow? Dan kan het goed zijn dat je huid een 
antioxidanten boost kan gebruiken!

De huidverzorging van Combray bestaat uit niets 
meer dan dat je huid nodig heeft, namelijk een hoge 
concentratie van de krachtige antioxidant Oxofulleram 
en een hoge kwaliteit cosmetische olie. Deze 
combinatie van ingrediënten is ontworpen om de eigen 
beschermingsmethoden van de huid na te bootsen en 
aan te vullen. 

De verzorging van Combray zorgt ervoor dat het 
verouderingsproces van de huid vertraagd wordt door 
de huid te beschermen tegen schadelijke invloeden. De 
weerstand van de huid wordt door middel van de sterke 
antioxidant, Oxofulleram, vergroot en hierdoor maken 
verschillende huidongemakken geen kans. Het resultaat 
is dat de huid er stralend, stevig en gezond uitziet. 

LAAT JE HUID STRALEN 
MET COMBRAY SKINCARE

Wil je weten of de olie van Combray bij jouw huid past? Bezoek Combray-skincare.com

HEALTHY, BUT DELICIOUS

“Vind het een hele fijne olie, voelt heel zacht 
aan en mijn huid straalt en glanst meer.”

SMALL TALK
Deze kleine hydraterende capsules 
met Filler Hyaluron geven meteen 
effect. Ze egaliseren onmiddellijk 
zichtbaar en zorgen voor een 
stevige hydratatie. Uitgesproken 
droogterimpeltjes worden van 
binnenuit specifiek opgevuld en 
aanzienlijk verminderd. Geniet 
van een zijdezacht huidgevoel. 
De Hyaluron Filler Caps van DR. 
GRANDEL geven je huid in korte 
tijd een frisse uitstraling! 
cosmetic-gallery.nl 

GEZOND SNACKEN
Groente in de smaak van taart? 
Echt wel! Met Grünten’s Veggie 
Oats krijg je tot wel 25% van 
de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid groente binnen, 
maar dan wel in een lekkere 
taartsmaak. Ideaal als gezonde 
start van de dag, of als lekker 
tussendoortje. ‘Delicious like 
pie, healthy like veggies’. 
Verkrijgbaar bij de Jumbo, 
Picnic, of Crisp. grunten.com

BEAUTY SLEEP
Heb je een hectisch leven met korte 
nachten en wordt je huid op de proef 
gesteld? Ontdek dan de nachtserie 
Noctuelle™ van Sothys. Deze bestaat 
uit Crème rénovatrice jeunesse en 
Capsules rénovatrices jeunesse 
met 20% pure Vitamine C. Geeft 
onmiddellijke verbetering van de 
uitstraling en een zichtbaar jongere 
huid! sothys.nl

Deze prachtige natuurlijke foundation is 
één van de bestsellers van Pure Bellezza. 
Het geeft niet af, is waterresistant en lang 
houdbaar. Verkrijgbaar in zowel koele als 
warme tonen en geschikt voor verschillende 
huidtinten. Middelmatige tot volledige 
dekking is mogelijk, afhankelijk met welke 
Pure Bellezza poeder je daarna je look 
compleet maakt. purebellezza.nl

MUST HAVE FOUNDATION

A GLOWING SKIN 
IS ALWAYS IN

Corrigeer, bescherm en 
verhelder je huid met 
Colorescience Even Up Clinical 
Pigment Perfector SPF 50. 
Deze geavanceerde 3-in-1 
formule pakt pigmentvlekjes in 
het gezicht aan en vermindert 
ze. Daarnaast beschermt 
de breedspectrum SPF 50 
zonnebrand je huid tegen 
toekomstige zonschade. 
colorescience.nl

EGALE HUID

40%
korting

20%
korting


