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Witte tanden
met houtskool

www.solobiomooi.nl.

Koffie, thee, rode wijn en tabak
kunnen verkleuring van de tanden
veroorzaken. Maak ze weer wit met
houtskool! Het lijkt gek, dat je dat
doet met een zwart poeder, maar
het werkt. Natuurlijke ingrediënten
zoals actieve houtskoolpoeder uit
kokosnoot, bentoniet klei, sinaasappelschilpoeder en munt zorgen voor
een stralend wit gebit. Charwhite is
veganistisch en gaat uit van de kracht
van plantaardige ingrediënten.
Charwhite, € 34,95

Zacht
scrubben

De Self Fine Deluxe Bodyscrub is
speciaal ontwikkeld voor de gevoelige,
allergische huid. Het is een delicate
maar zeer doeltreffende lichaamsscrub
met een unieke samenstelling op basis
van zoutmineralen uit de Dode Zee.
De plantaardige oliën voeden de huid
intensief en geven een zijdezachte
uitstraling. Self Fine Deluxe Bodyscrub,
€ 42,65 www.naturalself.eu

Winactie:
Maak kans op een gratis
Charwhite met een mailtje
naar actie@tulpmagazine.nl.
Noteer in je bericht minimaal
één ingrediënt.

Mini’s

Wie vaak onderweg is, wil goede en klein
verpakte huidproducten, die de huid goed
voeden, hydrateren en beschermen. Met
de vier nieuwe 10 ml-Handbag Essentials
van hannah® heb je alles bij de hand.
Effectieve producten en makkelijk mee
te nemen in handtas, sporttas en handbagage in het vliegtuig. Het pakket bevat
10 ml-pompflacons van 24-hour Skin
Balancing, 4YOUth, Juvi Protect en Touch
of Silk. Handbag Essentials, hannah®,
€ 18,50 www.hannah.nl
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Een vrolijk gekleurde verpakking om
blij van te worden. En dan de geur…
Clinique Happy Gelato Cream for
Body verzorgt en kalmeert de huid
en laat deze heerlijk ruiken. Happy
Gelato Creams for Body zijn online
verkrijgbaar en bij De Bijenkorf.
Happy Gelato Creams for Body,
€ 42,- www.clinique.nl

Chanel heeft een nieuwe lichaamsolie
gelanceerd, The Body Oil N° 5, een
uiterst softe, geurende olie. De huid
wordt zalig zacht en gehydrateerd.
Ook nieuw bij Chanel: N°5 L’EAU Eau
de Toilette: de nieuwe interpretatie
van de iconische geur. “De frisheid
is essentieel, daarom hebben we het
N° 5 L’EAU genoemd”, legt Olivier
Polge, Chanels huisparfumeur uit.
N°5 L’Huile Corps, 200 ml, € 78 / N°5
L’EAU Eau de Toilette, 50 ml, € 95,-

Rozen

“Roses are my favorite flower”, zei Estée
Lauder, oprichtster en creatief directeur van
cosmeticagigant Estée Lauder. Ze lanceerde
in 1968 het cosmeticamerk Clinique. Dit merk
van ongeparfumeerde cosmetica markeerde de
trend, waarin cosmetische producten op allergische reacties werden getest. De nieuwe Rose
Cologne Collectie is vanaf 27 maart 2017
exclusief verkrijgbaar aan de Estée Laudercounter van de Bijenkorf Amsterdam en online
bij Estée Lauder. Verkoopprijs: € 155,www.esteelauder.nl

8 uur-lipstick

Lipstick die er uit blijft zien, alsof
deze nèt is aangebracht – tot 8 uur
daarna. Geen probleem met de liquid
matte formule van Smashbox Studios,
verrijkt met een gepatenteerde primer
olie-samenstelling. Geeft niet af, blijft
zitten en loopt niet uit. Tip: gebruik
om de lippen voller te laten lijken een
donkere kleur, met in het midden van
de lippen een lichtere kleur. Smashbox Studios, exclusief bij Douglas,
€ 24,- www.smashbox.com

Nachtelijke magie
Een overnight sensatie die je helpt om ‘make-up ready’ wakker te worden met
een instant glow. Nachtelijke magie voor de huid! Gebruik Glamglow Dreamduo
als nachtbehandeling. Stap 1: breng Dreamserum gelijkmatig aan op een schone
huid en laat het absorberen. Stap 2: seal
the deal met Dreamseal. Wanneer
deze is aangebracht, verlengen de
samengestelde multifunctionele
formules van Dreamduo™ de
perfecte afterglow met een
boost van hydratatie en
plumping. Ervaar het zelf.
Glamglow Dreamduo™
Overnight Transforming
Treatment, € 49,90
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Eeuwige
jeugd
Skin Whisperer vermindert rimpeltjes
en biedt de huid een jeugdige en vitale
uitstraling. Hiermee komt Mila d’Opiz een
stap dichter bij het ideaal van de eeuwige
jeugd. Skin Whisperer stimuleert de productie van collageen en de synthese van
elastine, verbetert de weerstand en vertraagt het verouderingsproces. De crème
’s ochtends en ’s avonds na het reinigen
van de huid opbrengen. Die voelt al gauw
zachter aan, terwijl het herstelmechanisme
wordt gestimuleerd. Skin Whisperer,
€ 288,75

Color Therapy

Pink,
Coral en
Green

Jil Sander komt met SUNPOP met
drie nieuwe fonteinen van geur.
Welke geur laat jouw zomer dit jaar
poppen? Arty Pink, een weelderige
oosters-bloemige geur? Of misschien
het florale Coral Pop, een blend van
mandarijnzest en noten van fresia,
osmanthus en heliotroop? Of wordt
het Green Fusion? Een houtige bloemengeur? Jil Sander Eau de Toilette,
100 ml, € 35,-

Zi jl stra a t 10 0 Haar le m

noanoahaarlem

Vernieuwende nagellak die kleur én
verzorging combineert, die noemen ze
bij Sally Hansen ‘Color Therapy’. Oftewel:
color that cares while you wear™. Een
combinatie van kleur en verzorging
dankzij arganolie. Verkrijgbaar in 38
kleuren! Maak je manicure compleet
met de Color Therapy Top Coat en Nail
& Cuticle Oil, die beide dezelfde arganolie bevatten als de nagellak. De top
coat biedt een mooie, glossy finish voor
een langdurig resultaat en de olie zorgt
er als ultieme nageltherapie voor
dat je nagels en
nagelriemen er
gezond en mooi
uitzien. Color
Therapy,
€ 10,99 per
stuk
www.sallyhansen.com
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Winactie:

Tulp Magazine mag
een Blèzi Brow Colour ’n
Fix weggeven. Mail naar
actie@tulpmagazine.nl
welke kleur jij graag
wilt winnen.

Brow
colour

Een uniek wenkbrauwproduct: Blèzi Brow
Colour ’n Fix. Het
geeft de wenkbrauwen
kleur, maakt ze voller en zorgt voor een
perfect verzorgde look.
De lichtgewicht gel
kleurt de wenkbrauwen
longlasting en brengt ze
in een handomdraai in
model. Verkrijgbaar in
twee kleuren. Blèzi Brow
Colour, 10 Blond en 20
Brown, € 17,95
www.blezi.com

