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SELF COSMETICS

BELGIUM

NEWSREPORT- BEAUTY

Door: Jorien Geelen

NIEUWE OPENING
Het legendarische Belgische huidverzorgingsmerk Delbóve
opende onlangs een nieuwe boetiek in hartje Antwerpen.
Naast Brussel wordt dit het tweede verkooppunt voor Delbóve.
Het merk staat bekend om de geweldige crèmes, maar je kan
hier ook terecht met alle vragen over huidverzorging en voor
een persoonlijk advies. Alle huidverzorgingsproducten van
Delbóve zijn gebaseerd op homeostase, eenwetenschappelijk
fenomeen waarbij de huid het evenwicht in stand houdt,
waardoor ze optimaal kan functioneren.
Korte Gasthuisstraat 41, 2000 Antwerpen

ZERO TOLERANCE
RainPharma is voor iedereen die het merk nog niet kent
absoluut de moeite waard om te ontdekken. Hun producten
zijn niet alleen goed voor jou, maar ook voor de natuur.
Ze bieden plantaardige gelaats- en lichaamsproducten en
orthomoleculairevoedingssupplementen.
Voor de overgevoelige huid die helemaal niets kan verdragen,
ontwikkelde RainPharma een extreem milde lichaamsscmb
endouchegelinéén.DeZeroToleranceBodyPolishheeftkIeine
scrubdeeltjes uitjqjoba-olie, die dode huidcellen verwijderen
zodat de huid weer zacht en glanzend wordt. Omdat de
scrubdeeltjes zo fijn en zacht zijn, ontstaat er geen irritatie
of roodheid. Bovendien gebruikt RainPharma geen geur- of
kleurstoffen en geen irriterende conserveringsmiddelen.
No nonsense producten, daar houden we van!
Schrijnwerkersstraat 12, 2000 Antwerpen

NATURAL SELF
100% Belgisch en 100% natuurlijk. Met de lancering van haar
eigen skincare merk Self keert oprichtster Isabelle Ulenaers
helemaal terug naar zichzelf. Echte, 100% natuurlijke
ingrediënten, die je huid verzorgen en beschermen. Geen
chemische bestanddelen, daar kan je op vertrouwen.
De producten zijn ecologisch, veilig en van superieure
kwaliteit. Self is een vitaminebom voor de droge (zelfs
eczeem huid), gevoelige en normale huid en is zelfs geschikt
voor baby's. Ingrediënten die in de producten zitten zijn o.a.
kokosolie, macadamia, arganolie, shea butter en mandarijn.
www. naturalself.be
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