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De feestperiode is
mijn favoriete tijd van het jaar
omdat je zoveel tijd mag doorbrengen met
de mensen die je graag ziet. Ze daagt ons uit om
het perfecte geschenk te zoeken dat een glimlach
tovert op het gezicht van degene voor wie het bedoeld is.
Ze maakt het kind in ons wakker wanneer we elke dag een
nieuw vakje van de adventskalender mogen openen en zo aftellen naar kerst. En ze is natuurlijk ook synoniem met feesten: ze
geeft ons zin om nog eens die mooie little black dress uit de kast te
halen die we al veel te lang niet meer hebben gedragen. We durven
experimenteren met een meer opvallende make-uplook: glamoureuze smokey eyes en glitter zijn onze favorieten. We besprenkelen
onze huid met de oriëntaalse geuren van Ambre Impérial van
Van Cleef & Arpels. Ik hoop dat ik je in dit nummer veel cadeauinspiratie geef en je zin doe krijgen om jezelf en je huid goed te
verzorgen. Maak jezelf nog mooier dan je al bent, ook
als je weinig tijd hebt. Vecht tegen een grijze winterteint met een magisch streepje highlighter en
bescherm je tegen de koude!
Ik wens jou, beautyfan, alvast prachtige
feesten.
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EXCLUSIEF

Stralen zul je, met de glamoureuze
kerstcollectie van GUERLAIN: een
gouden poederwaasje over de
huid, matte metallic tinten op de
ogen en een rode mond dankzij de
Rouge G-lipstick in een met gouden
pailletjes bedekte leren huls.

bij

Een van de meest trendy en
schattige (ofte kawaii)
Koreaanse merken is vanaf nu
exclusief beschikbaar bij Planet
Parfum. TONYMOLY verenigt
plezier en verzorging in ludieke,
kawaii verpakkingen. Zoals
Panda’s Dream White Hand
Cream voor zijdezachte
handen of Egg Pore voor een
egale teint met minder
opvallende poriën. Meer
weten? Kijk snel op pagina 41.

CHANEL,
N°5

De iconische, door MADEMOISELLE
CHANEL bedachte flacon hult zich
voor het eerst in zijn geschiedenis in
een kleurig jasje. De vuurrode versie is
een limited edition, de kleur verwijst
naar de passie van Coco Chanel voor
het leven en de mode.

JO MALONE,
Advent Calendar 2018

exclusief
CADEAU

Aftellen
maar
Met deze prachtige
adventskalender wordt
aftellen naar kerst nog
leuker. In elk laatje zit een
geurig cadeautje verstopt.
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BOBBI BROWN,
Highlights & Glow
Highlighting
Powder Duo

LICHTbaken
Dit feestelijke met roze en gouden pailletjes
bezaaide limited edition palet van BOBBI BROWN
straalt zowel vanbuiten als vanbinnen.
De twee highlighterpoeders, Bare Glow en Opal
Glow, geven je huid instant een mooie gloed.

Kom alles te weten over highlighters op
pagina 32.

make-upfocus
© Catwalkpictures

Ze is 17, loopt defilés voor de grootste
ontwerpers, poseert in de meest
prestigieuze modebladen en heeft
meer dan 3,8 miljoen volgers op
Instagram. En nu mag KAIA GERBER,
twee druppels water haar moeder
Cindy Crawford, zich ook de nieuwe
make-upambassadrice van Yves Saint
Laurent Beauté noemen. Met haar
hazelnootkleurige ogen en lange
bruine haren gaat ze ongetwijfeld een
even schitterende carrière tegemoet
als haar moeder.

Voor het lente-zomer 2019-defilé van CHRISTIAN DIOR
tekende Antwerpenaar Peter Philips, de Creative and
Image Director voor Dior Make-up, grafische strepen op de
slapen van de modellen. “Deze decoratieve choreografie
van het gezicht is een creatief gebaar.”
Ready to Wear Lente-Zomer 2019, Dior Show Backstage, Make-up Dior
gecreëerd en gerealiseerd door Peter Philips, foto’s Vincent Lappartient
voor Christian Dior Parfums
11
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Hem en haar, ’s nachts voor altijd samen.
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ANASTASIA BEVERLY HILLS is dé
wenkbrauwgoeroe die Hollywoodsterren
verleidt. Het Amerikaanse merk heeft
alles om je blik glamoureuzer dan ooit te
maken. De formules zijn rijk gepigmenteerd
en kan je makkelijk mixen en matchen.
Dit oogschaduwpalet bestaat uit veertien
fantasiekleuren, van gedurfd mat over
glanzend geïriseerd tot zacht pastel.
Met het bijbehorende tweezijdige penseel
breng je de kleuren makkelijk aan.
NORVINA,
oogschaduwpalet

new

Close to you
EXCLUSIEF
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CLOSE,
Care For The
Skin You’re In,
geschenkset

Anastasia opent zijn
eerste Brow Bar in
Op onze wishlist: een van de nieuwe verzorgingssets van CLOSE met een bodylotion en een
douchegel die voor meer dan 90% uit natuurlijke ingrediënten bestaan. Kies uit de drie
delicaat geparfumeerde versies naargelang je
mood: ontstressen en verfrissen met Antioxidant (met Damascusroos, magnolia en Chinese
rabarber), ontspannen met Cocooning (met
kokosolie en Tiarébloemen) en oppeppen met
Energizing (met pepermunt en teatree-olie.)

Planet Parfum
Wijnegem.
Je vindt er alles om je
ogen en wenkbrauwen
op te maken en te doen
opvallen.
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PLANET PARFUM

FAN
van onze
RECLAME
GEPARFUMEERDE FEESTEN
Planet Parfum is al 46 jaar dé referentie binnen de luxeparfumerie in België. Om de eindejaarsfeesten te vieren zetten we
met veel plezier onze make-up artists in de kijker. Zij maken
onze reputatie, geven advies op maat, helpen je om er nog
mooier uit te zien en maken ook van jou een BEAUTYFAN.
Ze schitteren in onze nieuwe video. We gingen backstage
tijdens de magische opnames.
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PLANET PARFUM
Lili
Planet Parfum
Charleroi

Anne

Planet Parfum
Luik

Onze
make-up
artists, de

sterren
van onze
ﬁlm

Onze beautyexperts stonden
in een heuse
feestsfeer voor
de camera.
Onze beautyfans
poseerden trots
met hun nieuwe
parfum als onze
sterren van de dag.
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Michelle
Planet Parfum
Gent

In hogere

feestsferen

Mathieu
Planet Parfum
Châtelineau

Sarah
Planet Parfum
Louvain-la-Neuve

Sophie
Planet Parfum
Namen

Margaux
Planet Parfum
Brussel Anspach

Gentleman van Givenchy
voor Mathieu, Flower by
Kenzo voor Margaux,
Le Parfum van Carven
voor Lili... Onze make-upartiesten kozen delicaat
geparfumeerde cadautjes
voor zichzelf uit. Welke
parfums zou jij graag
krijgen en schenken?
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PLANET PARFUM

De make-up van de

artiest
1

2

5

4
3

L ANCÔME l 1. Teint Idole Ultra Wear 03 Beige Diaphane –
Foundation l 2. Long Time No Shine Translucent – Fixerend poeder
l 3. L’Absolu Rouge Drama Matte 507 Drama’Atic – Lipstick
Collector’s Edition l 4. Artliner 01 Noir – Eyeliner l 5. Hypnôse
Drama 01 Excessive Black – Mascara
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8
10

YVES SAINT LAURENT l 6. Couture Blush N°7 Pink Midi Minuit
– Blush l 7. All Hours Foundation Stick B 40 Sand – Foundation
l 8. Gold Attraction Edition N°2 Ivoire Lumière – Touche éclat
Limited Edition l 9. Rouge Pur Couture The Slim Matte Lipstick
18 Reverse Red – Lipstick l 10. Mascara Effet Faux Cils The
Curler 01 Rebellious Black – Mascara
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GLAMOUREUZE TRENDS
VO O R E E N AVO N DJ E U I T

BELLE
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DIOR, Trigger 703,
nagellak
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Laat je nagels
delicaat schitteren
met dit zachte,
metallic grijs.
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FAN VAN
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trends

Wanneer de nacht valt,
transformeert
ze zich in een

PRINSES UIT
DUIZEND-EN-EENNACHT, getooid met
de mooiste juwelen,
helemaal klaar om
te schitteren.

SPROOKJESAVOND

Jacquemus

Deze driekleurige blush geeft
je gezicht zacht vorm en laat
het stralen.
SISLEY, Palette Orchidée Corail,
Blush

GOUDEN BLIK

HAUTE-COUTUREPRINSES

Laat je ogen spreken
met deze intens
gepigmenteerde
oogschaduw.
De moussetextuur
kan je erg precies
aanbrengen.

Het iconische oriëntaalse
bloemenparfum hult
zich voor kerst in een
glanzend roze hautecouturestrik met drie
zilverroze belletjes.

YVES SAINT LAURENT,
Couture Mono N°12 Fastes,
oogschaduw

VIKTOR & ROLF, Flowerbomb,
eau de parfum Limited Edition

Swarovski
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Ze is een vrije geest en een tikje
brutaal, houdt niet van regeltjes
en doet haar eigen zin. Ze mixt
en matcht trends en stijlen
tot een unieke look.
Ze gaat voor SEXY MET
EEN VLEUGJE ROCK.

Sara Esther
Jewellery

Alexander Wang © Catwalkpictures

&chic

PARFUM
VAN VRIJHEID
Een gekruid eau de
toilette voor zij die niet
bang zijn en die zin hebben de rebel te spelen.
Noten: mandarijn, kardemom, peper, Virginia
ceder, muskus, tonkaboon
IKKS, Total Rock, eau de toilette

PURPLE RAIN
Deze lipstick heeft een romige, zachte textuur
die soepel over de lippen glijdt en combineert
ultramat met een stralende kleur.
LANCÔME, Purple Fascination, lipstick
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SATIJNEN VOILE
Deze droge olie heeft een
hoge concentratie actieve
bestanddelen: ze voedt de
huid en maakt rimpels en
fijne lijntjes minder zichtbaar. De huid ziet er glad
en stralend uit.
SISLEY, Huile Précieuse à La Rose
Noire, gezichtsverzorging

FAN VAN

trends
SMOKEY EYES
Eén intens zwart
oogpotlood, twee
opties: trek een
precies lijntje of
vervaag het voor
een zwoele blik.
YVES SAINT LAURENT
Dessin Du Regard N°1 Noir,
oogpotlood

EVEN VAN HEM
GELEEND
Breek met de regeltjes en
hul je in een frisse, intense
mannengeur.
Noten: bergamot, gember, groene appel, salie,
jeneverbes, munt, geranium, amber, olibanum,
tonkaboon

Cushnie et Ochs © Catwalkpictures

YVES SAINT LAURENT,
Y, eau de parfum.

Ze draait graag de rollen om en
draagt stuks uit zijn kleerkast op een erg
vrouwelijke manier. Ze maakt het
tweedelig pak sexy en modern.
Ze kan niet zonder GLAMOUREUZE
RODE LIPSTICK.

gyn

ANDRO
GLAMOURLIPPEN

Dit jumbopotlood heeft
een crèmige textuur die het
licht vangt en in één haal
heerlijk over de lippen glijdt.
CHANEL, Le Rouge Crayon de
Couleur Mat Subversion,
lipstick
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LUXE LIP
Statement Kleuren, Sterke Pigmenten

De introductie van de Luxe Lip Color collectie, een
kwartet van luxueuze formules die impactvolle kleuren
combineren met smeuïge texturen.

3

FAN VAN

make-up

3

trendy

looks

De dagen worden korter, de nachten
een stuk langer, het lijkt wel of de tijd even
stil blijft staan. Om onze schoonheid
extra in de kijker te zetten is licht
onze beste vriend.
Dit seizoen spelen we met een OVERDOSIS
GLITTER en GLANS en
ruilen we de pastelkleurtjes van
de zomer voor MEER DONKERE,
MYSTERIEUZE TINTEN.

De winter is ingezet.
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Geen beter moment om MET GLITTER
TE EXPERIMENTEREN DAN MET DE
EINDEJAARSFEESTEN. Laat je blik en lippen
nog meer stralen met schitterende make-up.

1

3
2
Yves Saint Laurent © Catwalkpictures
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6
1. CLINIQUE - Superprimer, universal face primer l 2. SHISEIDO - Sheer and Perfect Foundation, foundation l 3. YVES SAINT
L AURENT - Touche Éclat l 4. L ANCÔME - Hypnôse Drama 01 Excessive Black, mascara l 5. CLOSE - Oh My Rouge 302,
lipstick l 6. GUERL AIN - Two-Tone Blush 01 Rose Neutre, blush l 7. CLOSE - Palet Time to shine l 8. MAKE-UP STUDIO
- Eyeshadow Moondust Golden Sphere, oogschaduw
26
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make-up

8
PRO

Tip

Focus op glitter
Hoe zorg je ervoor dat glitters mooi blijven zitten?
Breng eerst een vet product als lippenbalsem of
transparante gloss aan op de huid. Gebruik niet
te veel om dikke glitterpakketjes te vermijden en
te voorkomen dat ze zich gaan verspreiden. Breng
een kleine hoeveelheid aan op je vinger en dep die
voorzichtig over je oogschaduw over het hele ooglid.
Breng daarover glitter aan waar je die wil.
ONTDEK VANAF BEGIN DECEMBER DE TUTORIAL VAN DEZE LOOK OP PLANETPARFUM.COM
Artistiek directeur en make-upartiest @vasko.Todorof – Fotografie @redaizo
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Max Mara © Catwalkpictures
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Een sexy blik met rockallures,
nude lippen en een perfecte
teint. Ga voor een CHIQUE,
HELDERE SMOKY EYE en leg
de nadruk op een stralende teint
en een diepe blik.

5

1. MAKE-UP STUDIO - Eyeshadow Lumière - Precious Pearl l 2. LANCÔME - Définicils - 01 Noir Infini, mascara
l 3. CL ARINS - Skin Illusion 105 Nude, foundation l 4. SHISEIDO - Crystal GelGloss l 5. MAKE UP FOR EVER
- Ultra HD, los poeder l 6. YVES SAINT L AURENT - Dessin du Regard Crayon Yeux in N°1 Noir
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make-up

PRO

Tip

Focus op zwart
potlood
Gebruik oogpotlood
om een smokey eye
te creëren: zo kan
je snel en makkelijk
het oog met zwart
omzomen. Kleine
foutjes corrigeer je
met concealer. Met
inktzwarte mascara
geef je je blik nog
meer diepte.

ONTDEK VANAF BEGIN DECEMBER DE TUTORIAL VAN DEZE LOOK OP PLANETPARFUM.COM
Artistiek directeur en make-upartiest @vasko.Todorof – Fotografie @redaizo

29

shine

1

2

3
1. PALET Time to Shine - Twaalf zachte en sprankelende
tinten oogschaduw waarmee je in no time een chique,
trendy nudelook creëert l 2. PALET Boys in the
Water - negen exclusieve oogschaduwkleuren voor een
expressieve blik l 3. PALET Turn the Heat on, Baby
- Negen exclusieve tinten voor een warme blik
l 4. PALET Take me away - Compact alles-in-eenpalet
met twaalf oogschaduwkleuren, zes tinten voor de lippen,
twee blushes, een compactpoeder en twee penselen
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make-up
4

PRO

Tip

CLOSE lanceert een lipsticklijn met
zes intense, rijk gepigmenteerde tinten.
Ze hebben een extreem comfortabele
textuur, maken de lippen vol en blijven lang
zitten. De magnetische huls verbergt een hartje
en het woord 'smile' en herinnert je eraan dat je
lach je mooiste beautybondgenoot is. Welke kleur
tovert een glimlach op jouw gezicht?

Breng Oh My Rouge! aan
met een penseeltje waarmee je eerst je lipcontour
aanzet voor je je mond
opvult. Het uitschuifbare
formaat past perfect in je
handtas zodat je tijdens
de dag je lippen altijd
kan bijwerken.

10

6

5

7
8
9
HET OH MY ROUGE-GAMMA 5. 102 - een delicaat, fruitig
scharlakenrood dat flirt met framboos l 6. 401 - een vrolijk
roze dat altijd een lach op je gezicht tovert l 7. 302 - een transparante nude die je lippen ook een mooie gloed geeft l 8. 301 - een
brave nude, of lijkt dat alleen maar zo? l 9. 201 - een verleidelijke
paarsachtige tint l 10. Uitschuifbaar lippenpenseel

31
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Concealer
versus highlighter

Een concealer verdoezelt tekenen
van vermoeidheid in je gezicht,
zoals donkere kringen. Hij doet de
huid niet stralen en zorgt niet voor
éclat zoals een highlighter.
In tegenstelling tot een corrector
neutraliseert hij geen onregelmatigheden in de teint. Voor een op-entop professioneel resultaat
breng je eerst concealer aan
en daarna highlighter.

32
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make-up
Marilyn Monroe wist al dat highlighter
a girl’s best friend is. Vollere lippen, een open
blik, een rechtere neus… De juiste highlighter
verricht wonderen. De formule met reﬂecterende
microdeeltjes licht je teint op en doet je gezicht
stralen.

UFO

ghters
Welke textuur
kies ik?

Poeder
1

Highlighters in crèmevorm
zijn een aanrader voor de
droge huid en breng je aan

GUERLAIN, Météorites
Electric Pearl, limited
edition. Dit doosje zit vol
witgouden, koperen en
champagnekleurige parels
die de huid opwarmen,
minder grauw maken en
doen stralen.

voor je je make-up fixeert
met poeder. Poederversies zijn
ideaal voor de normale tot
vette huid en gebruik je als
laatste stap voor een perfecte,
stralende teint.

3
EXCLUSIEF

bij

2

1. DIOR - Diorskin, Nude Luminizer Pink Glow - Dit highlighterpoeder
heeft een hoge concentratie parelmoerdeeltjes die voor een mooie gloed zorgen l 2. ANASTASIA - Glow Kit Sugar - Vier heerlijke nuances die je ogen,
gezicht en lichaam in de kijker zetten. Je kan ze droog of nat aanbrengen l
3. BOBBI BROWN - Highlighting Powder - Ideaal om te stroben: dit poeder
vangt het licht en geeft de huid glanzend roze reflecties
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make-up

Crème
2

Om het voorhoofd
te benadrukken
en dimensie

Om de blik
te openen
en te
vergroten

te geven

1
Voor

een
rechte(re)
neus

3

EXCLUSIEF
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Om volume
te geven aan
de lippen

1. GIORGIO ARMANI - Armani Highlight - Deze highlighter
legt een delicaat parelmoerlaagje op de huid. De velours applicator
zorgt voor de perfecte dosis product l 2. SHISEIDO - Synchro
Skin Illuminator - De revolutionaire water-geltextuur doet alle
huidskleuren instant stralen l 3. MAKE UP FOR EVER - Ultra
HD Soft Light - Een hoog percentage platte parelmoerdeeltjes
zorgt meteen voor een stralende huid. Je kan de liquid formule ook
mengen met foundation en/of primer voor een natuurlijke gloed.

Om de
jukbeenderen
naar voren te
brengen

Om de kin te
benadrukken en

lippen
volumineuzer
te doen ogen
EXCLUSIEF
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Pen

To strobe or not to strobe
1
2

3

Je wil op grauwe winterdagen een stralende teint?
Dan is strobing dé oplossing: die make-uptechniek
zet al je sterke punten in de verf.
Houd rekening met de textuur van je highlighter.
Een crème breng je liefst aan met je vingertoppen:
door je lichaamswarmte versmelt de textuur mooi
met je huid. Zo krijg je een meer natuurlijk resultaat.
Gebruik een blushborstel om poeder aan te brengen
op de volle delen van het gezicht zoals de
jukbeenderen.
Close, 103,
Blushborstel

1. YVES SAINT L AURENT - Touche Éclat - Dé ster onder de
highlighters. Met deze pen vervaag je schaduwen en vermoeidheid
en kan je erg precies licht aanbrengen waar je wil. l 2. SISLEY Stylo Lumière - Soft focus-deeltjes en pigmenten boosten de
teint en frissen de blik op l 3. DIOR - Flash Luminizer - Deze
highlighterpen is geïnspireerd op de technieken van de professionals. Het resultaat: een mooi stralende teint zonder moeite.

Welke kleur kies ik?
Highlighters bestaan in ontzettend veel tinten.
Transparant, rozig, goud of zilver: elke kleur zorgt voor
een andere finish. Rozige tinten staan mooi bij porseleinen
huidjes. Bij een donkerdere huid creëren gouden nuances
een mooie gloed. Voor een subtiel effect kies je transparante formules.
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Een langgerekt
pleziertje
CLOSE, Planet Parfum, Beauty Calendar
Deze adventskalender is het ideale geschenk
voor de echte beautyfan: hij zit vol crueltyfree cosmetica zonder parabenen en van
professionele kwaliteit.

YVES SAINT LAURENT, Black Opium, geschenkset
Een mooie geschenkdoos met het eau de parfum Black
Opium en een minilipstick Pur Couture N°1. Noten:
jasmijn, honing en patchoeli.

Een parfum
voor haar
VIKTOR & ROLF, Bonbon Christmas
Edition 2018, Eau de Parfum
Het ideale geschenk voor fans van
heerlijke snoepgeuren. Dit eau de parfum
heeft noten van karamel, citroen en
witte bloemen. Dit jaar tooit de geur van
Viktor & Rolf zich met een elegante roze
en zilveren strik, afgewerkt met drie
belletjes in roze goud.
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van onze cadeaus
DE EINDEJAARSFEESTEN zijn
ideaal om je
geliefden - en jezelf te verwennen.
Met een delicaat
geparfumeerd
cadeautje, of een…

FAN VAN

cadeaus

PACO RABANNE, Lady Million, geschenkset
Fans van goud, opgelet! In deze glamoureuze
geschenkdoos zitten een eau de parfum van Lady
Million en een handige travelspray. Noten: neroli,
framboos, oranjebloesem, jasmijn, honing en
patchoeli.
JO MALONE,
White Moss &
Snowdrop Candle,
geurkaars
De geur van de winter in
een kaars gegoten.
Noten: clementine,
petitgrain, kardemom,
neroli, sneeuwklokje,
tonkaboon, amber.

Een lumineus idee
GUERLAIN, Winter
Délice, geurkaars
Een kaars die geurt naar
peperkoek, gekonfijt fruit
en dennennaalden is
perfect voor al wie houdt
van cocoonen aan het
haardvuur op lange, koude
winteravonden.
CARVEN,
Florence en Manille,
geurkaars
Wanneer de geur van
reisherinneringen je
huis binnenkringelt…

Een Britse attentie
JO MALONE, Christmas Cracker
In deze typisch Britse Christmas cracker zitten een Wood Red
Roses cologne, een Lime Basil & Mandarin bodylotion en een
English Oak & Redcurrant douchegel.
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Een speelse
knipoog
BOBBI BROWN, Day to
Night Lashes, mascara.

For your
eyes only
CLINIQUE, High Impact
Mascara Set, geschenkset
Deze geschenkset bestaat
uit een mascara, reinigende
doekjes voor de ogen en het
gezicht en een oogcrème.

FAN
van onze
cadeaus

Een zachte zoen
ARMANI, Ecstasy Shine XMAS 18 '403 OS'
CHANEL, Rouge Coco Gloss Flaming Lips 812,
lipgloss Een metallic rode gloss met koperen en
roze accenten.

Het bubbelt!
Een verwenmoment
voor hem
HOUSE 99, House of Travel-set
Een reistasje met de must haves die hij nodig heeft op reis: een
dagcrème, een douchegel, een shampoo en een balsem voor zijn
haar en baard.

CARVEN - Dans ma bulle
Eau de Parfum, Shower gel en Body milk
Een parfum als een bijzondere luchtbel die knapt als een
frisse, fruitige en ongezien sprankelende toets. Met pioen als
opening, een hart van jasmijn, en vanille en sandelhout als
slotnoten.
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K-BEAUTY

Ga voor

Koreaanse schoonheid

Een porseleinen, egaal, fris huidje
zonder ook maar één foutje: daar
draait Koreaanse beauty, ook wel
K-Beauty genoemd, om.

GAAN MET DIE BANAAN!
Dit gamma met banaan verzorgt
handen en lippen en is dus ideaal op
koude winterdagen.

BYE BYE PANDAOGEN!
Vitamine D3, manukahoning en
bamboe beloven de oogcontour
intens te voeden, te hydrateren en
te verzachten.
Een verfrissende stick
voor een wakkere, open blik
in één haal.
TONYMOLY,
Panda’s Dream So Cool Eye Stick
Enkel op onze e-shop

Deze zwarte oogmaskertjes werken
in op donkere kringen
en wallen.
TONYMOLY,
Panda’s Dream Eye Patch

Deze handcrème
hydrateert en
verzacht de huid,
maakt handen
streelzacht en
geeft ze een
heerlijk bananengeurtje.
TONYMOLY,
Banana Hand Milk

Deze voedende
lippenbalsem
smaakt naar
bananensnoepjes.
Maar dan zonder
de calorieën.
TONYMOLY,
Banana Lip Balm

Enkel op onze e-shop

GEMASKERD BAL
Dit gamma bestaat
uit vijf mask sheets die
gedrenkt zijn in een
erg geconcentreerd
serum dat de elasticiteit van de huid
verbetert en haar
onmiddellijk voedt.

OCTOPUSKRACHT
Het Tako-gamma is samengesteld uit
een krachtige mix van plantenextracten,
zwarte modder en houtskool die verwijde
poriën, zwarte puntjes en onzuiverheden
aanpakken.

Dit befaamde
Koreaanse bubbelmasker reinigt
de huid diep.
TONYMOLY,
Tako Bubble Pack
Enkel op onze e-shop

Deze oliestick
verwijdert in één
haal make-up en
overtollige talg.
TONYMOLY,
Tako Cleansing Stick

Mask Sheet voor
dagelijks gebruik
TONYMOLY,
Mask Sheet, I'm Real
Enkel op onze e-shop

Enkel op onze e-shop
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Een mooi geschenkidee?
De cadeaubons van Planet Parfum
natuurlijk!
Hij of zij houdt van make-up, parfums en huidverzorging,
maar je weet niet meer wat zijn of haar favoriete producten zijn?
De cadeaubon van Planet Parfum is het ideale geschenk voor de feestdagen!
Geldig in al onze winkels en schoonheidsinstituten
Geldig op producten in de parfumerie en op onze e-shop
1 jaar geldig
In één keer of
verschillende keren
te gebruiken

Beschikbaar bij onze beauty
consultants en op onze e-shop
planetparfum.com
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parfum

Een geliefde een parfum schenken dat
hij/zij echt graag ruikt kan een hele queeste
zijn: 1001 staaltjes ruiken en proberen of zelfs
een vreemde op straat vragen welke geur hij
draagt… Maar de oplossing is nabij: wat als
de sleutel tot de ideale geur ligt in het
uitkiezen van de juiste geurfamilie?
Een boeketje bloemen, frisse citrus of toch
eerder een vanille-infusie? Maak kennis
met de zeven geurfamilies.
Parfums worden onderverdeeld in verschillende groepen die ‘familie’
worden genoemd. Dat gebeurt op basis van hun olfactieve karakter.
In de traditionele parfumwereld zijn er zeven groepen.
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BLOEMIG
De populairste en grootste
geurfamilie in de parfumwereld verenigt alle
bloemen wereldwijd.
Elke bloem stopt haar eigen
subtiele toets en persoonlijkheid in een parfum.
Zo zorgt ylangylang voor een
poedergeurtje, licht fruitig
en kruidig, dat soms doet
denken aan leer.
Noten: jasmijn, roos, fresia,
iris, tuberoos, viooltje, narcis,
ylangylang, hortensia, anjer,
geranium, oranjebloesem.

EXCLUSIEF

bij

Carven,
Izmir
Eau de Parfum
Noten: bergamot, freesia, roos,
mirre, sandelhout, benzoë,
patchoeli

Dior,
J’Adore Absolu
Eau de Parfum
Noten: absolu van magnolia,
absolu van roos en jasmijn
uit Grasse, honingnoot van
oranjebloesem

Annayake,
Kimitsu For Her
Eau de Parfum
Noten: bergamot, peer, roos,
tuberoos, bessen, roze peper,
oranjebloesem, amber,
patchoeli, muskus en vanille

Boss,
The Scent Private Accord
For Her
Eau de Toilette
Noten: mandarijn, roze peper,
oranjebloesem, fresia, cacao
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CHYPRE
Deze familie dankt zijn naam
aan Chypre, de geurcreatie
van François Coty uit 1917,
een ode aan de geuren op het
eiland Cyprus. Ze deed de
parfumwereld versteld staan
door haar volkomen nieuwe
geurakkoord. De topnoten
zijn vaak leden van de frisse
hesperidenfamilie, het hart

parfums

is bloemig en de basis is
intens houtachtig.

Noten: een uniek akkoord dat het
vaakst wordt samengesteld met
bergamot-jasmijn, eikenmos en
patchoeli.

Narciso Rodriguez,
For Her
Eau de Toilette
Noten: roos, perzikpulp,
muskus, patchoeli,
amber

Bottega Veneta
Eau de Velours
Eau de Parfum
Noten: bergamot,
leer, jasmijn, pruim,
patchoeli, eikenmos

Chanel,
Coco Mademoiselle
Eau de Parfum
Noten: patchoeli, roze
bessen, vetiver, perzik,
vanille, muskus
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HESPERIDEN

Deze familie bestaat uit frisse,

fruitige parfums die naar
citrus geuren zoals bergamot,

citroen, pompelmoes en mandarijn.
Deze bestanddelen vervliegen enorm
snel en duiken daarom haast altijd
op als topnoten. In 1806 creëerde
Jean-Marie Farina zijn befaamde
eau de cologne. Met die creatie is dit
de oudste geurfamilie in de moderne
parfumwereld.

Noten: citrusvruchten, citroen,
pompelmoes, peer, bergamot, vetiver

VOOR HEM Giorgio Armani, Acqua di Giò, Eau de Toilette. Noten: bergamot, neroli, groene mandarijn, jasmijn,
rozemarijn, kaki, patchoeli.

Guerlain, Acqua Allegoria Passiﬂora, Eau de Toilette. Noten: Calabrische bergamot, citroen, passievrucht,
pompelmoes, mandarijn, oranjebloesem, ylangylang. Chanel, Chance Eau Fraîche, Eau de Toilette. Noten: roze
bessen, citroen, cederappel, roos, jasmijn, hyacint, vetiver, patchoeli, teakhout, witte muskus.
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FOUGÈRE
De familie van de fougères geurt niet naar
varens zoals de term
doet vermoeden. Ze
dankt haar naam aan
het eerste parfum
binnen deze familie,
Fougère Royale van
Houbigant uit 1882.
Parfums binnen deze
geurfamilie combineren

houtaccenten met
lavendelnoten en
creëren zo een groene,
licht bosachtige geur.

Noten: lavendel, geranium,
coumarine en eikenmos

Zadig & Voltaire,
Girls Can Do
Anything
Eau de Parfum
Noten: eikenmos,
geranium, peer,
tonkaboon, vanille,
muskus

VOOR HEM
Dior, Sauvage
Eau de Parfum
Noten: bergamot,
lavendel, geranium,
vetiver, ambroxan,
vanille, patchoeli

VOOR HEM
Jean Paul Gaultier,
Le Mâle
Eau de Parfum
Noten: alsem, lavendel,
munt, bergamot,
kardemom, oranjebloesem, kaneel,
sandelhout, tonkaboon,
amber, vanille, ceder
49
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HOUTACHTIG
Houtgeuren doken eind de jaren 40 voor het eerst op in de parfumerie. Houtnoten worden
doorsnee in de basis van een geur gebruikt om de hartnoten vast te houden en de topnoten
langer te doen geuren, maar in de houtfamilie overheerst het hout in de olfactieve
structuur van een parfum.
Noten: sandelhout, ceder, vetiver, patchoeli, guaiac, oud

Paco Rabanne, Black XS for her, Eau de Parfum. Noten: Massoiahout, zwarte vanille
VOOR HEM Hermès, Eau Intense Vétiver, Eau de Parfum. Noten: pompelmoes, silex, vetiver, benzoë
Carven, Pour homme, Eau de Parfum. Noten: violet blad, pompelmoes, muskaatnoot, salie, cederhout, vetiver,
sandelhout - Armani, Code Homme, Eau de Toilette. Noten: bergamot, steranijs, olijfbloesem, guaiac, leer, tabak,
tonkaboon
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AMBER
Amberparfums worden ook
wel oriëntaalse geuren
genoemd. Die ruiken doorsnee
warm en poederachtig en
hebben vaak een vanilleaccent.

Yves Saint Laurent,
Black Opium

Noten: vanille, coumarine, benzoë,
patchoeli, bergamot, citroen,
lavendel, roos, jasmijn

Lancôme,
La vie est belle

Eau de Parfum
Noten: akkoord van zwarte
koffie, oranjebloesem,
ceder, patchoeli

Eau de Parfum
Noten: Dalmatische-iris,
sambacjasmijn, oranjebloesem, patchoeli,
gourmand akkoord,
amberachtig hout

Bulgari, Goldea
The Roman Night
Absolute
Eau de Parfum
Noten: zwarte muskus,
patchoeli, absolu van jasmijn,
pruim
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LEER

De leerfamilie is vooral present in mannengeuren en speelt met tabaks-, rookof huidnoten. De leernoot kan niet uit leer gewonnen worden, ze wordt dus
samengesteld met verschillende bestanddelen die een leergeur oproepen.
Noten: berk, styrax, wierook, cadehout

Tom Ford,
Ombré Leather
Pacco Rabanne,
1 Million
Eau de Toilette
Noten: mandarijn,
pepermunt, absolu
van roos en kaneel,
akkoord van leer en
amber

Giorgio Armani, Armani
Privé Cuir Améthyste

Eau de Parfum
Noten: viooltje, kardemom,
sambacjasmijn, leer,
eikenmos, patchoeli

Eau de Parfum
Noten: koriander, bergamot,
roos, patchoeli, viooltje,
berk, benzoë van Laos en
bourbonvanille
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RMA
zin voor

MODERNITEIT
In 1957 besluit GIORGIO ARMANI zijn doktersstudies op
te geven en zijn passie voor mode te volgen. Hij gaat aan de
slag als inkoper in een modeboetiek in Milaan. Vandaag staat
de Italiaan aan het hoofd van een heus imperium en kleedt hij
de grootste sterren van Jodie Foster tot Richard Gere.
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STIJL

merken

De stijl van Armani
combineert elegantie,
eenvoud en tijdloosheid.
Vanaf zijn eerste
mannencollectie verrast
de Italiaanse designer
met een gedeconstrueerd
colbertjasje zonder
voering dat mannen
bevrijdt van het tot
dan toe strakke,
oncomfortabele
kledingstuk.

NI
Ik heb dezelfde ﬁlosoﬁe in mode en beauty.
Ik geloof in elegantie, kwaliteit en eerlijkheid.
Ik wil dat elke creatie zin heeft en mee is met haar tijd.
Ik wil een duidelijk signatuur aanbieden,
een tijdloze en elegante stijl.
Giorgio Armani

© Martin Schoeller
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MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS
VAN HET HUIS

1975

Giorgio Armani richt met zijn vriend
en partner Sergio Galeotti het bedrijf
Giorgio Armani op en lanceert een
prêt-à-porterlijn voor mannen en
vrouwen.

1982
2004

Armani lanceert zijn eerste parfum met
de sobere naam Armani, Le Parfum.

ARMANI PRIVÉ ROSE D’ARABIE
komt terug in een exclusieve limited
edition, bezaaid met goud. De Armani
Privé-geuren representeren de essentie
van de Armani-stijl en reﬂecteren
de TRADITIE VAN DE HAUTE
COUTURE. Deze eau de parfum is een
ode aan de Oriënt, een olfactief sprookje
geïnspireerd door Duizend-en-een-nacht
en opgebouwd rond
.

Giorgio Armani lanceert Armani Privé,
een collectie parfums die hij initieel
voor eigen gebruik reserveert.
Ze worden verkocht in de Armani
Privé-boetieks en enkele grote boetieks.

DE ROOS

NOTEN: viooltje, saffraan, Damascusroos,
patchoeli, donker hout, amber, vanille.
ARMANI PRIVÉ, Rose d’Arabie 2018, Eau de Parfum
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3, 2, 1 Go!
SNEL MOOI
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Je kent het wel: je hebt een feestje,
maar je hebt (te) weinig tijd
om je klaar te maken.
Gelukkig kan je dan rekenen op
verzorgingsproducten die speciaal
bedacht werden voor vrouwen
met weinig tijd. Snelle formules en
multitaskers maken je in
no time helemaal party proof.

VOOR HET FEESTJE
tien minuten

Je hebt
om
de vermoeidheid van de werkweek van
je gezicht te vegen? Met deze producten
fake je acht uur slaap per nacht en
creëer je in no time een stralende
teint waarop elke feestganger
jaloers zal zijn.

EXCLUSIEF

bij

EXPRESS Geef je huid een instant mooie glow. GUERL AIN - Radiance in a Flash, Instant Radiance
& Tightening De gouden en roze glansdeeltjes laten de huid stralen, de formule trekt de huid strak.
2-IN-1 Twee stappen in één om tijd (en een – liefst herbruikbaar – watje) te winnen. Water is overbodig.
CL ARINS - Water Comfort One-Step Cleanser Dit reinigende water verzacht en houdt de huid fluwelig,
schoon en soepel.
BYE BYE VALE TEINT Tien minuutjes over? Leg een detoxmaskertje. BOBBI BROWN - Instant Detox
Mask Dit verhelderende kleimasker reinigt en zuivert de huid.
BEAUTY IN EEN CAPSULE Kies hoog geconcentreerde formules voor onmiddellijk zichtbaar resultaat.
ELIZABETH ARDEN - Retinol Ceramide Capsules Serum Dit serum verbetert de textuur van de huid en
doet haar stralen.
BABYHUIDJE Breng een getinte crème aan met je vingers zodat je geen penseel moet bovenhalen.
DIOR - Hydra Life BB Crème Deze lichtgewicht BB-cream met corrigerende pigmenten verdoezelt
imperfecties.
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KLEINE OOGJES Tackle wallen en donkere
kringen met de juiste oogcrème. CLINIQUE Pep-Start, Eye Cream Deze lichte crème licht
de blik op en brengt vermoeide ogen weer tot
leven, hoe laat of vroeg het ook is.

THE DAY AFTER
Volgens recente peilingen verwijdert

1 vrouw op 3 haar make-up niet
voor ze naar bed gaat uit pure luiheid.
Een erg slechte gewoonte die van je huid
af te lezen is:
De huid wordt grauw en verliest
haar glow.
De poriën worden belast, raken
verstopt en worden groter.
Ze kan geïrriteerd raken, gaan
schilferen en last krijgen van
rode vlekjes.
Ze raakt gedehydrateerd en
veroudert sneller.

IN 7 SECONDEN Bijzonder snel, bijzonder
efficiënt. STARSKIN - 7-Second Overnight
Mask Deze in een actieve formule gedrenkte
wattenschijfjes verenigen zeven skincarestappen
in één enkel gezichtsmasker zodat je snel naar
bed kan. Je wordt wakker met een zachtere,
soepelere, stralendere huid.
BEWAARENGEL Dé mirakelremedie om de
vermoeide huid op te peppen. STARSKIN After Party Dit vliesmasker maakt de teint
helder, brengt de huid in evenwicht en geeft haar
energie na een te korte nacht.
GOED BEWAARD GEHEIM Veeg de zichtbare
tekenen van een heftige nacht weg. GUERL AIN
- Midnight Secret Late Night Recovery
Treatment De unieke mix van acht ingrediënten
pept de huid op en vervaagt tekenen van
vermoeidheid.

EXCLUSIEF

bij
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Koude
K
d

Koude temperaturen en centrale verwarming doen onze huid
geen goed. De koude trekt poriën samen en vermindert de
bloedsomloop, waardoor er minder talg wordt geproduceerd, die werkt
als beschermlaagje van onze huid. Door de lage luchtvochtigheid in de
winter WORDT DE HUID DROGER EN GEVOELIGER EN
VERLIEST ZE AAN ELASTICITEIT.
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Geef je huid, net als in de
lente, ook in de herfst een
grondige detox en reinig
haar in de diepte. De koude en

Vermijd te warme
douches, hoe koud het
buiten ook is: ze drogen
de huid uit en maken
haar fragieler.

het tekort aan zon maken langzaamaan het evenwicht stuk dat de
huid in de zomer had gevonden.

ANNAYAKE, Shower Care,
douchegel
Deze verzorgende douchegel
reinigt de huid in alle zachtheid
en respecteert de huidbarrière.

BIOTHERM, Skin Oxygen,
Depolluting Cleanser
Deze met algenextract verrijkte gel
smelt op de huid en haalt onzuiverheden weg zonder uit te drogen.

Geef in de winter de voorkeur
aan superzachte
huidproducten.
ESTELLE & THILD,
Biocleanse 3-in-1
Cleansing Foam
Deze luchtige,
reinigende mousse,
maakt make-up los
en verwijdert onzuiverheden voor een
stralende teint.

EXCLUSIEF
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De wind en wrijving
van kledij kunnen huidirritaties
veroorzaken. Een
herstellende balsem
is de oplossing.
ELIZABETH ARDEN,
Eight Hour Cream
Deze cultcrème verzacht,
beschermt en hydrateert
de huid onder alle
omstandigheden.

In de winter scheidt de
huid minder talg af. Smeer
daarom een rijkere crème
die de huidbarrière helpt
versterken.
CLINIQUE, Comfort on Call
Allergy Tested Relief Cream,
dagcrème
Deze rijke, romige formule maakt
de huid opnieuw comfortabel en
helpt uitdroging voorkomen.
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Bescherm ook in de winter je
huid tegen UVA en UVB: smeer
na je dagcrème een SPF.
CLINIQUE, City Block Sheer
SPF25, zonbescherming
Een dagelijkse, vederlichte
zonbescherming die je ook
op niet zo’n zonnige dagen
gebruikt.

De koude kan ook serieuze
schade aan je handen aanrichten. Verwen hen eens
per week met een intensief
voedend masker.

RENÉ FURTERER, Lumicia,
Illuminating Shine Shampoo
frequent use
Verwijdert onzuiverheden uit
het haar met respect voor de
hoofdhuid. Maakt de haarschubben glad en neutraliseert de kalkafzetting voor
een perfecte verspreiding
van het licht.

STARSKIN, Hollywood Hand
Model
Dit handmasker voedt en herstelt
handen in slechts een kwartiertje.
Enkel op onze e-shop.

EXCLUSIEF

bij

EXCLUSIEF

bij

Lippen zijn ontzettend
ﬁjn en delicaat en hebben
geen talgklieren: daarom
bescherm je hen best tegen
de koude met een beschermende balsem.
SISLEY, Confort Extrême
Lèvres, lippenverzorging
De noodoplossing voor beschadigde, uitgedroogde en/of
gekloofde lippen.

EXCLUSIEF
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Proﬁteer van de nacht om je
huid intens te hydrateren. Een
gelukkige huid bij het opstaan.

Gebruik handcrème nadat je je handen
hebt gewassen: die voedt de huid en helpt
voorkomen dat je handen gaan uitdrogen.

BOBBI BROWN, Hydrating
Intense Night Cream, nachtcrème
Deze lichte, romige crème
hydrateert intens.

CLOSE, Tip-Top Flip-Flop
De formule met voedende oliën en karitéboter
voedt handen, voeten én nagels en hydrateert
intens.
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Jouw huid verdient de beste zorgen! Daarom is het
belangrijk dat je naast de dagelijkse verzorging thuis, je huid ook
verwent met een gelaatsverzorging in het instituut! Niki Visschers
is een schoonheidsspecialiste met meer dan 17 jaar ervaring
bij Planet Parfum. ZIJ VERTELT JE GRAAG WAAROM
JE BEST NU AL EEN PLEKJE VRIJ MAAKT IN JE
AGENDA VOOR EEN ONTSPANNENDE GELAATSVERZORGING in een van onze Planet Parfum
instituten!

v

erwennerij

in het instituut
Professioneel advies

Niki Visschers : “Jong en oud, man
en vrouw én alle soorten huidtypes
heb ik al verzorgd in mijn instituut.
Sommigen komen voor de ontspanning, maar veel klanten komen
voor het professioneel advies en de
mooie resultaten die we boeken
met onze behandelingen! De instituten van Planet Parfum hebben
een gevarieerd aanbod aan verzorgingen en je kan kiezen tussen
prachtige merken zoals Sisley, Clarins,
Annayake en Decléor “.

Voor ieder wat wils

NIKI VISSCHERS
42 JAAR
BEAUTY CONSULTANT
BIJ PLANET PARFUM

“Ik raad aan om jezelf elke zes weken
te trakteren op een gelaatsverzorging. Het is een moment van rust
in je drukke agenda terwijl je huid
professionele aandacht krijgt. Aan
de hand van een huidanalyse kiezen
we samen welke verzorging het
beste bij je past!”.

Rituelen
WERKT AL 17 JAAR BIJ
PLANET PARFUM

“Elk merk heeft zijn specifieke behandelingen met een eigen ritueel.
We starten steeds met vier belangrijke stappen: het verwijderen
van de make-up, een eerste reiniging, een peeling en een diepgaande reiniging van de huid. Dan volgt
de huidanalyse, zo stellen we jouw

huidtype vast en kiezen we de juiste behandeling. Afhankelijk van de
verzorging geven we je een deugddoende massage. We brengen een
masker aan en sluiten telkens af met
een dagverzorging”.

Krachtige producten
“Tijdens de behandeling werken we
met producten die speciaal ontwikkeld zijn voor het instituut zoals voedende maskers of intens
werkzame serums. Het zijn échte
huidboosters die focussen op de
noden van de huid. De ingrediënten
zijn vaak hoger geconcentreerd en
gaan dieper werken op de verschillende huidlagen. Zo bereiken we
prachtige resultaten, zelfs voor wie
thuis de huid uitstekend verzorgt.
En ook mannen zijn welkom natuurlijk, want ook voor hen hebben
we speciale producten! “

Tip

In de winter raden
we een verzorging
aan die focust op je
glow en de grauwe
winterteint doet
verdwijnen! Zo
straalt je huid het
hele jaar door!

SISLEY Black Rose Skin Infusion Cream
Dagelijkse gezichtsverzorging voor een
stralende, vollere huid
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“hebben getest
”
Onze klanten

EXCLUSIEF
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EXTREME HYDRATION
SERUM

Serum

Michèle
Ik vond deze verzorging erg
aangenaam om te smeren.
Ze geeft mijn huid een fris gevoel.
De textuur is niet vet. Eens ik ze heb
gebruikt, is mijn huid gehydrateerd
en heb ik een frisse teint.
RESULTAAT
In combinatie met de dagcrème
ziet mijn huid er duidelijk mooier
uit. Toen ik één keer vergat te
smeren, voelde mijn huid de hele
dag trekkerig aan.

Sylvie
Dit serum is gemakkelijk
in gebruik en wordt
onmiddellijk geabsorbeerd.
Ik vind de packaging erg mooi en
puur en ik houd van de aangename
geur die niet te overheersend is.
De textuur is erg fijn. Ik raad een
à twee pompjes product aan als
ideale hoeveelheid.
RESULTAAT
Ik raad dit product aan iedereen
aan die zijn of haar huid in
de diepte wil hydrateren. Mijn huid
is zachter, duidelijk voller en
gehydrateerd.

Michèle
Bediende
61, Antwerpen
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EXTREME REPARATIVE
CREAM
Dagcrème

Sylvie
Laborante
37, Libramont

Michèle
Deze dagcrème smeert
heel aangenaam en laat
een gevoel van welzijn
achter op mijn huid.
Die ziet er de hele dag door
uitgerust en gehydrateerd uit.
Het parfum van de crème
is vrij neutraal.
RESULTAAT
Ik raad dit product aan
omdat het fris aanvoelt
en goed hydrateert.
Mijn huid is zachter, goed
gehydrateerd en trekt niet.

Sylvie
Ik houd erg van de geur van
deze verzorging.
De crème heeft een rijke, romige textuur: je hoeft er dus maar
weinig van te gebruiken. Ze geurt
aangenaam en niet te sterk.
Goede tip
Gebruik de crème nadat je het
serum hebt gesmeerd. Ik vind dit
product persoonlijk te rijk voor mijn
huid overdag, ik gebruik het
daarom liever voor ik ga slapen.
RESULTAAT
Mijn huid ziet er zichtbaar
zachter uit, straalt meer en ziet
er voller uit. Rimpels en lijntjes
vallen minder op.
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TIANY KIRILOFF
is een fashionista pur sang:
ze richtte tien jaar geleden
online modemagazine
Belmodo op, wordt tijdens
de modeweken gekiekt door
streetstyle fotografen, houdt
van KLEUR EN PRINTS en
ontwierp dit seizoen een
duurzame collectie voor
AWARE by Vero Moda.
Ze is ook mama van drie
(stijlvolle) dochters. Ze houdt
van beauty en heeft een
uitgebreide skincareroutine, maar houdt haar
make-up graag minimaal.
Dit zijn haar
beautygeheimen.

D E B E AU T YG E H E I M E N VA N

Tiany
Kiriloff
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H

oe ziet je beautyroutine er ‘s
ochtends uit?

Wat betekent schoonheid
voor jou?

“Ik focus vooral op skincare en smeer vaak
tot zeven producten. Goed reinigen en
hydrateren is key. Na mijn reiniging gebruik
ik een serum, oog- en dagcrème en nog een
productje dat voor een mooie glow zorgt…
Ik houd van Dramatically Different
Hydrating Jelly Anti-Pollution van
Clinique, Revitalizing Supreme+ Global
Anti-Aging Cell Power Eye Balm van
Estée Lauder en de Capture Youth Glow
Booster Serum Stralende Teint van Dior,
aangevuld met organische producten. Mijn
make-up is minimaal: ik laat mijn huid graag
ademen en zal voor een meeting snel een tikje
foundation aanbrengen waar nodig en wat
blush. Mooi gevormde wenkbrauwen, netjes
op hun plaats, zijn ook steeds een must.”

“Schoonheid is echt voor jezelf zorgen en
jezelf graag zien… Dat vind ik ontzettend
belangrijk.”

En ‘s avonds?

“De Gucci Bloom-geuren vind ik heerlijk
en vaak draag ik ook Fico di Amalﬁ van
Acqua di Parma. Ook het nieuwe parfum
Joy by Dior is een lekker geurtje!”

“Voor een avondje uit houd ik wel van eyeliner of smokey eyes, afhankelijk van waar
ik heen ga. Mijn huid reinigen voor ik ga
slapen is een must, net als goed hydrateren
met een weldoende nachtcrème als Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell
Power Creme van Estée Lauder. Ik houd
kortom van veel smeren.”

Wat is jouw Pocket Moment?
“Alles van Estée Lauder doet me denken aan
mijn kindertijd. Ik probeerde alle mogelijke
Estée-potjes uit die op het boudoirtafeltje van
mijn moeder stonden. Dat vond ze niet altijd
tof. (lacht) En Chanel N° 5 omdat mijn mama
dat parfum al heel haar leven draagt.”

Welk beautyproduct
neem je altijd mee
op reis?
“Ik neem mijn volledige
beautycase mee met
heel veel producten in:
op reis probeer ik mezelf
extra te pamperen…
Maar mijn Advanced Night
Repair gaat zeker mee!”

Hoe heb je jezelf leren opmaken?
“Via trial and error. Door te blijven oefenen
en experimenteren.”

Hoe vind je de tijd om je mooi te
maken en te verzorgen tussen al
het werk door?
“Ik probeer een uurtje vroeger op te staan
en zo de meisjes voor te zijn, zodat ik eventjes de tijd kan nemen om rustig wakker
te worden en de essentiële taken van de
ochtend al kan afronden.”

Welk parfum draag je?

Wat is je favoriete lipstick?
“Ik houd van de Chubby Sticks van
Clinique en voor rood is Chanel een
must. Ook een must is de Lip Sugar
Scrub van Dior om je lippen glad te
houden, echt een topproduct!”

Hoe houd je je lange haar gezond?
“Met de producten van Moroccanoil,
die vind ik heerlijk voor mijn haar. Ik ga
ook regelmatig naar de kapper voor een
uitgebreide verzorgingskuur en ik neem
supplementen zodat ik van binnenuit mijn
haar - en huid - doe stralen.”

WAT IS JE FAVORIET?
• Rode lippen of nude mond?
Allebei. Het hangt af van
het moment, maar meestal
ga ik voor een nude mondje.
• Smokey eye of cat eye?
Cat eye.
• BB cream of foundation?
BB cream.
• Natuurlijke producten of hoeft
dat niet per se?
Graag natuurlijk!
• Nude of gekleurde nagellak?
Nude.
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f

rieke
Janssens

Ik wil mooie foto’s maken die mensen
in hun woonkamer willen hangen, maar de beelden
moeten ook iets te vertellen hebben.
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Rokende kinderen, vrouwen die letterlijk
op mannen jagen, een laatste portret
voor je nabestaanden…
De Brugse fotografe schuwt GEEN TABOES
MET HAAR SCHILDERACHTIGE
BEELDEN. Een gesprek over schoonheid,
voor en achter de lens.
an mentaal beeld naar foto
“Toen ik een jaar of vijftien was, zag ik
drie carrièreopties: F16-piloot, rijkswachter
te paard of fotografe. Ik heb fotografie
altijd aantrekkelijk gevonden. Ik volgde
kunstonderwijs en was niet de beste in
tekenen en schilderen, maar fotografie
lag me direct. Ik kan het beeld dat ik
in mijn hoofd heb perfect omtoveren
tot een foto. Dat lukt me niet met een
tekening of schilderij.”

Geen afgelikte schoonheid
“Zelfvertrouwen en je goed in je vel voelen maken je mooi. Objectief gezien kan
iemand minder mooi zijn, maar door wat
hij uitstraalt kan hij voor mij toch mooier
zijn dan een klassieke schoonheid. Ik
fotografeer het vaakst mensen die nooit
helemaal afgelikt zijn. Zo kan een net iets
te grote neus ontzettend mooi zijn.”

Mooie taboes
“De titel van mijn fotoboek, The Sweetest
Taboo, is een goede verzamelnaam
voor mijn werk. Ik ga niet specifiek op
zoek naar taboeonderwerpen om te
choqueren. Ik wil mooie foto’s maken
die mensen in hun woonkamer willen
hangen, maar de beelden moeten ook
iets te vertellen hebben. Ik vind het leuk
om mensen te doen praten over iets
waarover ze het niet graag hebben. Zoals
de dood, een onderwerp dat in ons land
nog altijd taboe is, met mijn reeks Your
Last Shot. Of roken met Smoking Kids.”

Perfecte voorbereiding

Frieke Janssens
@friekejanssens_photography
www.frieke.com
The Sweetest Taboo,
Uitgeverij Lannoo

“Ik denk dat schoonheid voor elke fotograaf belangrijk is, maar dat ieder ze op
een andere manier invult. Voor mij zit
schoonheid in mijn voorbereiding en de
details. Ik ben een perfectionist. Ik bereid
alles erg goed voor. Ik wil het gevoel
hebben dat ik alles weet over het thema
waarrond ik werk voor ik de foto’s maak.
Zo bestudeerde ik alle soorten jacht
voor de reeks Dianas, geïnspireerd door
mijn single vriendinnen die een partner
zochten. Aan die reeks werkte ik drie
jaar. Momenteel werk ik aan Dust, mijn
nieuwe reeks die volgend jaar klaar moet
zijn. Stof is iets wat mensen liefst van al
vermijden, net daarom wil ik er iets mee
doen, uiteraard ook door de symboliek
voor de tijd die voorbijglijdt.”

Haar Pocket
Moment
“Het klopt dat een bepaalde
geur je vaak aan een bepaald
iemand doet denken. Ik draag
altijd Coco Mademoiselle
van Chanel. Ik wissel
wel eens af met een ander parfum, maar deze blijf ik kopen. Ik
houd van diepere, zoete geuren
en vind het zelf altijd lekker
ruiken als ik Coco Mademoiselle
draag. Mensen weten intussen
ook dat dat mijn vaste geur is.
Ze verwachten die bij mij.”
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PL ANET PARFUM

&

Planet Parfum is een van de bedrijven die zich elk jaar inzetten om
verschillende goede doelen te steunen. Al meer dan twee jaar helpen we Pink
Ribbon in zijn strijd tegen borstkanker door verschillende acties te organiseren.
PINK RIBBON EN DE ROZE
MAAND OKTOBER
Evelyn H. Lauder speelde een belangrijke
rol in de geboorte van het intussen
iconische roze lintje. De oprichtster
van Estée Lauder vond dat er te weinig
bewustmakingsacties, fondsen en
nodige middelen rond borstkanker
bestonden en besloot het heft in eigen
handen te nemen.
In 1992 lanceert ze de eerste sensibiliseringscampagne rond borstkanker van
The Estée Lauder Compagnies en worden
er wereldwijd roze lintjes uitgedeeld aan
de beautycounters van de merken van
het bedrijf. Een jaar later richt ze de
Breast Cancer Research Foundation
op, een non-profitorganisatie die geld
inzamelt dat integraal naar borstkankeronderzoek gaat.

PLANET PARFUM STEUNT PINK
RIBBON
Planet Parfum steunt al meer dan twee
jaar Pink Ribbon, de vzw die de strijd
tegen borstkanker aangaat via preventie

en borstkankerscreenings, maar ook
door de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten en hun entourage te verbeteren, zowel tijdens als na de behandeling.
Dat goede doel ligt hen nauw aan het
hart. Daarom verkoopt Planet Parfum al
meer dan twee jaar Pink Ribbon-lintjes
in zijn parfumerieën. Ook dit jaar kunnen
de klanten hun aankoopbedrag naar
boven laten afronden om zo Pink
Ribbon en zijn strijd tegen borstkanker
te steunen.

Voor meer info surf je naar
www.pink-ribbon.be

Planet Parfum, een engagement
voor het leven
Planet Parfum steunt ook andere goede
doelen waaronder Nasci, een vzw die
zich inzet voor jonge, vaak geïsoleerde,
kansarme moeders die met erg weinig
moeten rondkomen.
Voor meer info surf je naar
www.nascivzw.be
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