S tyle

rode plekjes mee te
verdoezelen. Tip: meng
de Color Correcting
Fluid met een primer.

-

Houten ketting
€ 140
(inekeotte.com).

TIP groen is dé kleur om

Waar zijn die handjes?

Koude wind, sneeuw misschien… Onder winterse omstandigheden kunnen je handen ruw worden. Deze crème met
lanoline - een olie die vrijkomt bij het wassen van schapenwol - is superzacht. Lanolin Skin Cream € 9,95 (merino-skincare.nl).

Color Correcting Fluid Groen
€ 24,70 (urbandecay.com).

NIEUWS

NAAM EN FAAM

Onder redactie van Inge Truijens (mode)
en Maartje van Engelen (beauty).

Ontwerpster Fabienne
Chapot, van tassenmerk Fab.
heeft grootse plannen. Ze wil
de wereld veroveren. Stap 1:
een naamsverandering (van
Fab. naar Fabienne Chapot).
Stap 2: een uitbreiding van
de collectie met schoenen,
accessoires, servies en kleding. Tijd voor wat extra
kleur over de landsgrenzen.

MASKERADE
Luchtvervuiling als ozon en fijnstof
kunnen zorgen voor donkere
vlekken en rimpels. Koriander en
sinaasappel in dit verwenmasker
werken als echte reparateurs én
beschermers van de huid.

Topsport

Goede ondersteuning
van je borsten is heel
belangrijk, zeker tijdens
het sporten. Als je geen
goede bh draagt, kan
door bijvoorbeeld te
springen of rennen het
weefsel in je borstspieren beschadigen. Kies
daarom tijdens het
sporten altijd voor een
speciale bh met een
hoog steunniveau en zogeheten bounce-control.

fabiennechapot.nl. Horloge € 89,
jumpsuit € 159
(rosefieldwatches.com).

Cilantro & Orange
Extract Pollutant
defending masker
€ 34 (kiehls.nl).

Nagellak
Neon Vibrant Vibes
€ 9,49 (essie.nl).

Support en
comfort sport-bh
€ 8 (primark.nl).
Sporttop
€ 24,99
(livera.nl).

Afwisselarmband

Je kiest een motief (bijvoorbeeld zebra), een kleur
(goud, zilver, roségoud of zilvergrijs) en een leren
binnenkant. Die laatste is verwisselbaar, heeft
twee kleuren én is omkeerbaar. Zo kun je je eigen
unieke armband creëren en steeds aanpassen.
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‘Schoonheid begint op
het moment dat je
besluit jezelf te zijn’
rg

Coco Chanel
Sm
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tekst en productie: malu kirschbaum (mode) en maartje van engelen (beauty). fotografie: marcel van driel.
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Spiced Apple
Fragrance oil € 6,95
(thebodyshop.com).

Winnen!

Margriet mag 5 armbanden van Les Georgettes
t.w.v. € 79 weggeven. Kans maken? Ga vóór 13 januari 2017 naar margriet.nl/win of stuur een kaart
met je adresgegevens naar Margriet o.v.v. Les
Georgettes, Postbus 40021, 2130 KP Hoofddorp.

Sneakers met
bloemenprint
€ 109,95
(nike.com).
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