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BEAUTY &
NOVITEITEN

1. DOUGLAS Sun After Sun Lotion: verzacht de door de ‘beschadigde’ huid van lichaam en gezicht. 200ml € 7,95 | Ultimate Shine Shampoo: speciaal voor haar dat droog is en levenloos
aanvoelt. Herstelt de vochtbalans. 250ml € 9,95 | Beauty System Pro-Age Pro Active Serum: multi-vitaminen cocktail voor een jeugdige uitstraling. Pakt rimpels en vermoeidheidverschijnselen aan.
30ml € 29,95 | Verkrijgbaar bij Douglas, Weissenbruchlaan 158 Rotterdam 010-418 0276 www.douglas.nl

2. CLINIQUE AGE DEFENCE BB CREAM SPF30: een

multifunctionele crème die de huid beschermt tegen UVA/AVB-stralen en camoufleert onvolkomenheden onmiddellijk. € 28,78 Exclusief verkrijgbaar bij Douglas | Verkrijgbaar bij Douglas,
Weissenbruchlaan 158 Rotterdam 010-418 0276 | www.douglas.nl

3. C LINIQUE DRAMATICALLY Different Moisturizing Lotion+: voor een gezonde basis en een betere weer4. L’ORÉAL Solar Sublime: een melkachtig aftersun serum. Deze intensieve leave-in verzorging

stand tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 50ml € 26,40 | Vanaf eind juli verkrijgbaar

zorgt ervoor dat het haar wordt beschermd en hersteld. 50ml € 17,15 | Fresh Dust: poeder in spray die het haar verfrist. € 17,45 Texture Dust: Mineraal poeder voor een zachte hold en textuur.
Ideaal voor de lengtes. € 16,25 Super Dust: Mineraal poeder voor het boosten van het natuurlijk volume. Ideaal voor de aanzet. € 16,25 Soft Curls: Aqua-Mousse voor luchtige en volle krullen.
€ 16,25 Pure Texture: texturizerend serum voor volume met natuurlijke zachtheid. € 17,45 Natural Finish: Finishing spray voor langdurige felibele hold en glans zonder residu. € 16,25 Mythic Oil
Couture edition: een intens voedende olie geschikt voor alle haartypen. Deze olie heeft een uitstekende anti-pluis werking en geeft een schitterende glans. 125ml € 19,90 Verkrijgbaar bij de

L’Oréal Professional Salons 5. WIC BY HERÔME PEACEFUL FINLAND: Limited edition geïnspireerd door het land van de duizend meren. € 7,50 www.herome.com
6. STARFISH JEWELS: Hippe sieraden geïnspireerd door het zonnige Ibiza. Getoonde ketting € 39,95 | www.starfish-jewels.nl 7. ALAMANO Design je eigen bikini. Je eigen
bikini samenstellen! Kies je favoriete kleur en applicatie en steel de show deze zomer. verkrijgbaar in maten 98 t/m 152 - €49,50 | www.alamano.nl

