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SELF COSMETICS

FACE

BELGIUM

Diffusing Blush Brush van Urban Decay, dankzij de
schuine vorm breng je makkelijk blush aan op de
wangen. Fluffy genoeg om de kleur zacht te blenden,
maar stevig genoeg om de perfecte jukbeenderen te
creëren. 32 euro, bij Ici Paris XL

Draping
Cheek Color in Rosé Petal Pink

Contour.ing, strobing, non-touring: het

van MUD. 23,50 euro, via

lijkt wel alsof er elk seizoen een andere

www.makeupdesignory.be

make-uptrend opduikt omje jukbeenderen in de verfte zetten. Nu aan de beurt?
Draping, een term die werd bedacht door
Marc Jacobs en die zoveel wil zeggen als

Blusher in Oldham Red van
& OtherStories.12 euro,

'een kleurige glow overje wangen draperenmetblush'. Je startnietop de appeltjes

via www.stories.com

van de wangen, zoals we het al die jaren
geleerd hebben, maar vlak eronder. Van
daaruit volgje de natuurlijke vormvan het

Beautyfood

jukbeen omhoog. Blush eighties style, zeg

Draaiden we de spirulina, chiaza-

maar. Draping kan ook met twee tinten:

den, açaibessen ofavocado's gisteren

een donkere kleur om schaduw te creë-

alleen door onze smoothies, dan zit-

ren onder hetjukbeen, een lichtere om de

ten ze ondertussen ook in de badka-

gevreesde 'streep-look' te vermijden en

merpotjes. Dat superfoods voortaan

harde lijnen weg te blenden. Klinkt ver-

dus ook wonderen verrichten voorje

dacht veel als contouren met blush, vindt

huid (ofniet, hangt ervan afofje een

u? Wel, dat is het ook. AUeen ziet draping

believer bent), is een trend die aan-

er een pakfrisser en subtieler uit.

sluit bij onze pure, back-to-naturementaliteit. Want zeg nu zelf, 'verrijkt

Cushion

met avocado' klinkt toch een pak ver-

Lancôme was er vorig jaar het snelst bij

trouwder dan dat eue ingrédient met

met hun Miracle Cushion Foundation,

al die lettergrepen?

maar dit seizoen pakken nog meer beautymerken uit met kussentjesmake-up. Het
idée (van Zuid-Koreaanse origine) is simpel: je foundation zit niet meer in een tube

Handcrème met
vitamine E en

ofpotje, maar in een kussentje. Je dept een

avocado-olie van Boni,

sponsje, datje er telkens bij krijgt, eerst

beschermt tegen
huidveroudering
(vitamine E) en
uitdroging (avocado).

op het kussentje enverrolgens opje huid:
zo brengje de aUerdunste laagfoundation
aan en krijgje een heel subtiel en dauw-

1,99 euro voor 75 ml,

achtig effect. Kussentjes zijn ertrouwens

bij Colruyt

niet enkel voor foundation: Lancôme
toont dat je ook blush op diezelfde superAmazonian Acai
Energising Radiance

frisse manier kunt aanbrengen.

Mask van

The Body Shop,
veganistisch
masker, geeft de
huid énergie.
20 euro voor 75 ml,

bij The Body Shop

Cushion Blush Subtil in
Sorbet Rosé en Splash Coral

teint. Versmelt met de huid.

Le Cushion Encre de Peau
van YSL Beauté, met
donsapplicator voor een
perfecte en langdurige
dekking met mat resultaat.

84,50 euro, in de parfumerie

62 euro, in de parfumerie

45 euro, in de parfumerie

Body Butter van Self, met

Capture Totale Dreamskin

macadamia, de gouden

Cushion van Dior,

noot van de Aboriginals met
huidverjongend effect.

verzorgende formule voor

42,65 euro voor 200 ml,
via www.naturalself.eu

een égale en transparante

van Lancôme, een subtiele

blos in een collectordoosje
ontworpen door Sonia Rykiel.
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