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Reinigen

SELF COSMETICS

BELGIUM

In Azië kennen ze het trucje al sinds de 14de eeuw: je

VERKOOPINFO: BIODERMA.COM • BIOTHERM.COM • INNO.BE • KIEHLS.BE
• KRUIDVAT.BE • NATURALSELF.EU
• NIVEA-SHOP.BE • PARFUMA.COM • VICHY.BE

doet er goed aan om je huid dubbel te reinigen. En dan
bedoelen we niet 's ochtends en's avonds. Dat zou je ondertussen standaard moeten doen. Als je een zuivere

huid wilt, kan je die best in twee stappen reinigen, met
twee verschillende producten dus. En omdat niet elke
huid nood heeft aan een reiniging op basis van olie zoals
de Aziaten beweren, zochten wij de beste combinaties
uit voor elke huid'.
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VETTE HUID

Liever lui dan moe? Laat de

Ook volwassenen hebben nog

flesjes en watjes dan in de kast.

Het micellaire doekje verwijdert
onzuiverheden, tonifieert en hydrateert je huid in een wip. Hoewel de doekjes ook je make-up
verwijderen, is de stick nog effi-

last van onzuiverheden en

TAKE THE DAY
OFF MAKEUP
REMOVER
STICK
CLINIQUE
€ 23,30 BIJ
GALERIA INNO

puistjes. Jij hebt extra baat bij
een dubbele reiniging, maar
dan enkel als de producten reinigen zonder je huid uit te drogen. Deze zachte mousse ver-

ciënter: even met warm water

wijdert talg en make-up en

inmasseren en daarna je huid
droog deppen. Neem deze ma-
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gische stick zeker mee in je
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handtas voor snelle touch ups
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zorgt voor een gematteerde,
zachte huid. Daarna zal de tonerje huid verzachten en verfrissen, en kleine irritaties ver-

minderen. Zo heb jij in no time
een perfect egale huid.
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MOUSSE VICHY
€ 16,05 BIJ DE
APOTHEEK

3-IN-1 MICELLAIRE

REINIGINGSDOEKJES
NIVEA€ 3,99

voelige huid. Ondanks zijn
derwater krachtig genoeg
om zelfs waterproof mascara te verwijderen. Bioderma is niet voor niets dé
favoriet van make-upartiesten en modellen.

en water. Om je vel nog een extra boost
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te geven, werk je
af met een ge<;F ; laatsmelk. Goed
inmasseren en
klaar! Onze favoil ^ riet? Het nieuwe
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CALENDULA HERBAL-

Smeer je huid eerst in met deze reinigende olie en maak daarna je huid grondig schoon met een reinigende borstel
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zachte werking is dit won-

8.4 O. oz. - 250 nl

PERFECTIONISTEN

Starten doe je met een ex-

water, speciaal voor een ge-
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foliërende reiniging om

Daarna gebruik je micellair
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GEVOELIGE HUID

den te verwijderen. Zo oogt
je teint minder grauw.
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EXTRACT TONER
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Belgische cosmeticamerk-Self: die
producten zijn
vervaardigd op
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EXFOLIANT
LUMIÈRE SENSIBIO H20
ANNAYAKÉG40 MICELLAIRE
BIJ PARFUMA OPLOSSING

BIOSOURCE
TOTAL
RENEW GIL
BIOTHERM
€ 29

basis van natuur-

lijke ingrediënten
en zijn 100% recy|>l BOOST OF FRESHNESS cleerbaar.

FACIAL LOTION SELF € 37,25

SKIN SCIENCE
CLEANSING SYSTEM

.jjj KRUIDVAT€ 17,99

GEVOELIGE HUID Bl-

ODERMAG 19,60 BIJ
DE APOTHEEK
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