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Ik herinner me de  
typische geur van de lipstick 

Rouge Dior waarmee mijn moeder haar  
lippen stiftte voor ze uitging. Telkens ik nu een 

lipstick van Dior draag, reis ik terug in de tijd en 
word ik eventjes opnieuw dat kleine meisje dat kijkt hoe 

haar mama zich opmaakt. In dit nummer eren we die  
moeder-dochterrelatie, die in mijn ogen zo complex,  

intiem en dierbaar is. Onze parfumcampagne herinnert me 
eraan hoe ongeduldig ik was om op Moederdag bij mijn mama in 
bed te kruipen, haar mijn cadeautje te geven en het gedicht  
op te dragen dat ik voor haar vanbuiten had geleerd. In deze  
zomereditie trekken we ook naar de zon. Je leest alles over 
dé trends en de make-up van het seizoen, de beste tips 

om veilig te bruinen en de nieuwe geuren. Ik reis enorm 
graag en kan niet wachten om opnieuw een nieuwe plek 

te ontdekken en de inhoud van mijn beautytas 
samen te stellen die ik meeneem op 

vakantie.
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n                                                  Wse
Deze drie nieuwe supercon-
centraten beloven instant 

oplossingen voor de stadshuid, 

of je nu een volle, stralende  

of zuivere huid wil.

DIOR komt met een heerlijk zinderende 

make-upcollectie voor de zomer. Een zonnige 

huid, lippen in brons- en aardetinten en een 

sprankelende blik die omlijnd wordt door een  

mysterieus diepblauw. Muy caliente.

CHIQUE COLOGNES
MUGLER lanceert maar 

liefst vijf nieuwe  
uniseks colognes die je 

naar believen kan mixen. 

Deze antiparfums breken 

met de codes van  

de traditionele parfumerie 

en staan stuk voor stuk 

voor vrijheid, omverwerping 

en sensualiteit. MUGLER, Cologne
Run Free  
Paarse gember,  
Akigalahout 
Take Me Out
Oranjebloesem  
en shisoblad
Fly Away
Witte pompelmoes, 
hennepakkoord
Come Together
Groene petitgrain,  
witte muskus
Love You All 
witte amber, blauw  
zoethoutakkoord

Exclusief beschikbaar in een aantal 
verkooppunten en op onze e-shop.

new

Haar tomboylooks, kortgeschoren kopje en ijzige 

blik maken van RUTH BELL een verrassende, 

niet-alledaagse schoonheid. De Britse it-girl loopt 

defilés voor de grootste modehuizen en is  

het gezicht van de Summer Look van Dior.  

In de campagne ziet ze er mysterieuzer  

en sensueler uit dan ooit tevoren.

Ciao, 
Bell(a)!

WILD 
Earth

new

BIOTHERM,  
Aqua Pure/
Bounce/Glow, 
hydraterende gels

SUPERHUIDJE

EXCLUSIEF 
bij
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HYPNÔSE MASCARA
THE ORIGINAL

VOLUME MASCARA OP MAAT
EEN ICOON SINDS 2004

PENELOPE CRUZ CHIARA FERRAGNI LUPITA NYONG’O

YOUR EYES
HOLD YOUR POWER.

Dior koos opnieuw voor BELLA HADID, deze keer als 

gezicht van zijn nieuwste mascara. Met haar vurige 

blik is de klassieke schoonheid dan ook de ideale 

persoon om deze nieuwe versie aan te prijzen. Die 

vindt de definitie van volumineuze wimpers opnieuw 

uit. Met zijn slimme combinatie van verschillende 

wassen en verdikkende formule die gevuld lijkt met 

luchtbelletjes zorgt de Diorshow Pump ’n’ Volume 
HD-mascara voor onmiddellijk luchtig volume,  

vanaf de eerste haal.vanaf de eerste haal.

DIOR,  
Diorshow  
Pump ’n’ Volume 
HD

new

Bella 
VOERT HAAR SHOW OP 

Vakantie in een flesje: A GIRL IN  
CAPRI voert je met zijn frisse citrus- 

en zachte muskusnoten mee naar het 

mythische eiland van Capri met zijn 

azuurblauwe zee en schattige dorpjes. 

Het parfum geurt naar plezier en  

zonnige dagen. Even sprayen en je 

bent meteen gelukkig. 

Noten: primofiorecitroen, bergamot, 

roze peper, pompelmoesblaadjes, 

drijfhout, witte muskus

LANVIN,  
A Girl in Capri 
Eau de Toilette

Capri c’est fini
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Het nieuwe parfum 

Wanted Girl van 

AZZARO is sensueel, 

gedurfd en, jawel, 

duurzaam. Vier 

duurzaam geproduceerde grondstoffen staan 

voor minder energieverbruik, een strijd tegen 

ontbossing, het recycleren van afvalwater en 

gebruikte wortels en een inkomensgarantie 

voor de telers in Madagaskar en Haïti. 

AZZARO,  
Wanted Girl,  
Noten: citroen, gember, 
patchoeli, oranjebloesem, 
daturabloem, dulce de 
leche, roze peper, vetiver, 
tonkaboon

GUERLAIN wil de bijen redden en steunt 

daarom al sinds 2011 de vereniging Conser-
vatoire de l’Abeille Noire Bretonne op het 

eiland Ouessant. Het merk ondersteunt ook 

de Franse vereniging Observatoire Français 

d’Apidologie in haar missie om Europa 

opnieuw met bijen en imkers te bevolken. 

Dit sheetmasker belooft de huid onmiddellijk  

glad te strijken en te voeden. Het is gedrenkt  

in een formule met pure honing van de 

zwarte bij op het eiland Ouessant en  

exclusieve koninginnengelei. Het masker  

zelf bestaat uit biocellulose die wordt 

verkregen door fermentatie van een micro- 

organisme uit kombucha en hecht zich 

perfect aan de huid.

Over bijtjes
EN HONING  
 r-

het 

k

GUERLAIN,  
Abeille Royale Honey 
Cataplasm Mask

Sinds mei 2018 neemt SHISEIDO deel aan 

SPICE, het Sustainable Packaging Initiative 

for Cosmetics. Met dat initiatief verbindt 

de cosmeticagroep zich ertoe om meer 

duurzame verpakkingen en producten te 

ontwikkelen en de milieu-impact van zijn 

producten te verbeteren.

Groener  
verpakt 

SHISEIDO,  
WASO, schuimende reinigers   
Dit trio schuimende reinigers met 
agarjelly zorgt voor een frisse, 
schone huid. Pas de geur aan je 
mood aan en kies uit Wild Garden, 
Good Vibes en Romantic Dream. 

    Verantwoordeluxe

Limited Edition. Exclusief beschikbaar 
in een aantal verkooppunten en op 
onze e-shop.

new

ief 
  VOOR DE PLANEETl

EXCLUSIEF 
bij
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HET HELE 
JAAR DOOR

Onze fotograaf 
Maria Dawlat 
weet de magie 
van het moeder-
schap perfect te 
vangen.

Vanaf nu vind je het volledige make-upgamma 

van APRIL op onze webshop en in al onze  

parfumerieën. Dit exclusieve merk  

bij Planet Parfum maakt ongetwijfeld de  

sluimerende beautyfan in je wakker. Je bent 

gewaarschuwd…

Hoe wil jij je moeder verrassen op Moederdag? Onze tip: 

schenk haar een eau de parfum dat helemaal bij haar 

persoonlijkheid past. Fruitig, zoet, poederachtig of eerder 

houtig? Dat lees je verderop in het magazine. We gunnen 

je alvast een kijkje backstage bij onze fotoshoot, gevuld 

met tederheid en vreugde.

GELUKKIGE 
    Moederdag!

Planet Parfum maakt als officiële partner van  

The Voice op RTBF capsulefilmpjes met blogster  

en influencer AURÉLIE VAN DAELEN. Daarin 

worden de deelnemers van de zangwedstrijd 

geïnterviewd en gecoacht rond beauty- 

onderwerpen. Zo testte deelneemster Muriel 
d’Ailleurs felrode lippen. Ben je benieuwd naar 

haar make-uplook? Blader snel naar pagina 25 

van dit magazine en ontdek de video op de  

digitale platformen (Auvio en YouTube) van  

The Voice tijdens de Liveshows en op onze site.

En actie!

 ieuw
  BIJ PLANET PARFUMn

EXCLUSIEF 
bij



Denim vindt zichzelf elk  
seizoen opnieuw uit.  
Deze zomer duikt de 

BLEACHED (afgebleekte)  
versie van de stof overal op.  

Ga voor een total denimlook  
of combineer met kant,  

katoen of velours om wat 
contrast in je outfit te stoppen.

elk 
t.
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kte) 
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)
look
t, 

wat 
ppen.

DIEPZEEBLAUW
Met dit waterproof 
oogpotlood trek je snel 
en vlot een lijntje dat je 
makkelijk vervaagt voor 
een zwoele blik.
CLARINS, Waterproof Pencil 03 

Blue Orchid, oogpotlood
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to theBleach

FAN DEFAN DEFAN VANtrends

BABY BLUE
Deze versterkende nagellak 
geeft je nagels veel glans 
en werkt ook als basecoat.
YVES SAINT LAURENT, 
La Laque Couture, Strengthening 

Base Coat, basecoat

18 planetparfum.com18 planetparfum.com18 planetparfum.com

Zara
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Deze intens blauwe 
mascara heeft een 
borsteltje met twee 
platte en twee holle 
zijdes die de wimpers 
mooi scheiden en 
voor volume zorgen.
SHISEIDO, Controlled 

Chaos Mascara Ink 02  

Sapphire Spark, mascara

Deze lilablauwe corrector geeft 
een vermoeide teint meteen 
een gezonde glow. Gebruik hem 
op de delen van je gezicht die 
het licht vangen (het voorhoofd, 
de appeltjes van de wangen) voor 
een frisse, stralende huid.
DIOR, Fix It Colour 100 Blue, corrector

HEMELSBLAUW
Deze warme, sensuele en 
zonnige limited edition doet 
je meteen terugdenken aan 
die heerlijke vakantie in Italië 
en dat vakantieliefje.
Noten: citroen, Granny 
Smith, kokoswater, jasmijn, 
witte roos, frangipani, 
bloemennectar, ceder, 
amber, Bourbonvanille, 
witte muskus
DOLCE & GABBANA, 
Light Blue Sun 

Limited Edition. Exclusief 
beschikbaar in een aantal 
verkooppunten en op onze e-shop.

Deze intens blauwe
mascara heeft een
borsteltje met twee

e e-sverkooppunten en op onze shop.

Exclusief op onze e-shop.

D E  T R E N D S  V O O R  D E Z E  Z O M E R
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Er waait een ROMANTISCH en  
NOSTALGISCH BRIESJE 

door de zomermode. De must-
have: een lange prairiejurk, 
liefst met lange mouwen, met een fijne  
bloemenprint of uit delicate broderie  

anglaise. Heerlijk luchtig en oh zo  
vrouwelijk op warme zomerdagen.

ROZENLIPPEN
Deze matte lipstick 
voelt licht en comfor-
tabel aan op je mond. 
BOBBI BROWN, Luxe 

Matte Lip Rebel Rose 07

LITTLE HOUSE ON      THE 

FAN DEFAN DEFAN DEtrends

SUBTIEL  
BLOSJE 
Laat je gezicht stralen 
met een vleugje van 
deze blush op de ap-
peltjes van je wangen.

LANCÔME,  
Blush Subtil Crème Pop 

Pink

BOEKETJE  
BLOEMEN
Een bloemig, gesuikerd 
parfum, even delicaat als de 
lucht die opnieuw opwarmt 
en de eerste rozenknoppen 
van het seizoen.

Noten: witte thee, peren-
bloesem, aalbes, palma-
rosa, Bulgaarse en Turkse 
roos, pioen, salie, muskus, 
mate-infusie, tonkaboon, 
pure amber
ELIZABETH ARDEN, 
White Tea Wild Rose, Eau de Toilette.

pr   irie

new

Frangipani Flower 
A luminous new floral Cologne

EXCLUSIEF 
bij
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FAN VAN

Balm
ain

Neem deze zomer een frisse duik en ga 
voor een look die zo van het strand 

komt. Denk: neopreen (de stof van 
wetsuits), T-shirts met tie-dye print 

en badpakken als bovenstuk bij je 
jeansshort. Fun, zomers en heel erg  

CALIFORNIAN BEACH BABE!

GEZONDE GLOED 
Een nieuwe limited edition van 
Terracotta XXL in een herbruik-
baar metalen doosje geïnspi-
reerd door de antieke Griekse 
godinnen en hun ongenaakbare 
elegantie. 
GUERLAIN, Terracotta Hestia Island, 

bruinend poeder en blush

KOKOSHAAR 
Verwarm dit masker  
met kokosolie even in de 
microgolf en het is klaar 
om je haar te herstellen 
en te versterken. 
STARSKIN, Coco-Nuts, 

haarmasker

Exclusief beschikbaar in een 
aantal verkooppunten en op 
onze e-shop.

trends

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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Neem deze zo
voor een looko

komtt. Den. Den
wetsuits), ts), T-T-

en badpakdpak
jeansshort.hort. 

CALIFORCALIFOR

EXCLUSIEF

bij

CALIF  
ORNIA

dreaming

SPLASH
Deze vrolijke uniseks geur 
met zee-en citrusnoten 
zorgt voor een energiek 
briesje op je huid.
Noten: kweepeer, 
mandarijn, bergamot, 
jeneverbes, koriander, 
matchathee, Siberisch 
drijfhout, muskus, 
amber.
CALVIN KLEIN, CK One  

Summer, Eau de Toilette
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FAN VAN

Franjes waren vorige 
herfst volop aanwezig in de 

cowgirltrend, maar ze  
blijven het ook dit 
seizoen goed doen.  
Ze passen zowel bij een 

boho rocklook als bij een 
iets chiquere outfit en  

geven elke item VOLUME, 
BEWEGING en FUN. 

Zwaaien maar.

RO(CK) 
MANTISCH
Met deze vloeibare 
eyeliner werk je erg 
precies en de formule 
blijft lang zitten. 
YVES SAINT LAURENT, 
Couture Kajal, eyeliner

Lo
ng

ch
am

p 
©

 C
a

tw
a

lk
p

ic
tu

re
s

Pr
oe

nz
a

ZWOELE 
ZOMERBLIK
Zand- en aarde-
tinten voor een 
natuurlijke, warme 
oogopslag. 
DIOR, Wild Earth  

5 Couleurs 696 Sienna

new

trends

BETOVEREND 
Een verrukkelijke bloemen- 
compositie met een 
ondertoon van muskus en 
heerlijk sensuele amber 
voor een charmante en 
betoverende vrouw.
Noten: Roos, Tuberoos, 
Bergamot, Peer, Oranje-
bloesem, Roze Peperbes-
jes, Zwarte bes, Framboos, 
Amber, Patchouli, Muskus 
en Vanille.
ANNAYAKE, Kimitsu for  

Her,eau de parfum

bohovibes

EXCLUSIEF 
bij
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make-up

Niets beters dan een rode lip om je humeur te boosten en je te 
doen stralen. Je hebt nog nooit rode lipstick geprobeerd? De zomer 
is het ideale moment om te experimenteren met EEN GLAMOU-
REUZE, VERLEIDELIJKE EN INTENS STRALENDE MOND.

   GLAMOUREUS rood
VOORBEREIDEN

Hydrateer je lippen met een glad-
makende basis die hen glad maakt en 
ervoor zorgt dat lipstick langer blijft 
zitten.
1. YVES SAINT LAURENT, Baume 
Lèvres Perfecteur
Voor schijnbaar vollere lippen, gebruik de 
Touche éclat van Yves Saint Laurent 
net boven de lippen en vervaag het met 
een penseel.

OMLIJNEN
Teken met een rood lippotlood je 
lipcontour in voor een mooi afgelijnd, 
precies resultaat. 
2. YVES SAINT LAURENT, Dessin 
des Lèvres Multi-tasker Lip Liner

INKLEUREN
Vul je lippen op met een lipstick in  
dezelfde tint als je lippotlood. Een 
leuke bonus: in tegenstelling tot bruine 
lipstick doen rode tinten je tanden er 
doorsnee witter uitzien. 
3. CLOSE, Oh My Rouge 101

DE TEINT
Elke make-uplook start met een goede 
basis. Hydrateer je huid en maak  
haar egaal met een vloeibare,  
luchtige foundation. Houd het  
transparant en gebruik hem  
enkel waar nodig.
4. GUERLAIN, Lingerie de Peau 
Aqua Nude, foundation

Hydraterend masker 
voor sensuele, volle lippen, 
met een exclusieve formule 
voor de huid van de lippen. 
Eenvoudig in gebruik en 
efficiënt, te gebruiken als 
een primer voor de glamour 
van perfect volle lippen.

STARSKIN, lipmasker

Tip

1

Breng een 
eerste laagje 
lipstick aan. 
Stop een 

tissue tussen je 
lippen en druk ze 

lichtjes samen zodat 
het teveel aan 
product op het papier 
belandt. Geef je lippen 
dan een tweede laagje 
kleur. 

Tip

CLOSE,  
uittrekbaar  
lippenseel  
301

Voor haar optreden in The Voice op RTBF liet kandidate 
Muriel d’Ailleurs zich opmaken door de feeënhanden 
van influencer Aurélie Van Daelen. Ze koos voor een 
opvallende rode mond. Voor de realisatie kwamen de vele 
tips van Davide, de make-up artist van Planet Parfum, 
mooi van pas. Deze look met retroaccenten combineert erg 
mooi met een zachte smokey eye en een outfit met bloe-
menprint. Je wil zelf zo’n frisse, glamoureuze make-uplook 
creëren? Je leert er alles over in de video op Auvio en  
YouTube en op de website van Planet Parfum.

Met een lip-
penpenseel werk  
je erg precies. 

Tip The Voice houdt van glam

2

4

3

De producten die wij voor  
deze look gebruikten vind je op  
planetparfum.com

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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Deep
Black

Deep
Blue

Deep
Brown

BESTAAT IN 3 KLEUREN :

De nieuwe verzorgende 
mascara voor langere en vollere wimpers

FAN VANmake-up

Mooie zomerdagen 
vragen om vrolijke, felle 
snoepkleurtjes op je ogen. 
Fel BLEU MAJORELLE, 
SMARAGDGROEN, 
MAGENTA of ZONNIG 
GEEL: met welke kleur 
oogschaduw zet jij je blik 
deze zomer in de kijker?

Kleur
IN DE KIJKER

Breng met je vinger 
gekleurde oogschaduw 
aan op het bewegend 
ooglid en vervaag de 

kleur zachtjes.

Tip

2

1. MAKE UP FOR EVER - Oogschaduw Sahara - Deze intens  
gepigmenteerde oogschaduw zorgt voor een zonnige, strakke blik.  
l  2. GIORGIO ARMANI - Rouge d’Armani Matte 301 - Een nieuwe 
generatie matte lipstick voor onweerstaanbare lippen: intense kleur,  
lange houdbaarheid en comfort.  l  3. GUERLAIN - L’Essentiel,  
foundation - De formule met 97% ingrediënten van natuurlijke  
oorsprong belooft een natuurlijke, egale, stralende en frisse teint.    

3

Creëer een “wetlook” 
finish voor een glamoureuze  

toets en breng over je  
oogschaduw wat lipgloss aan.

Tip

1

new

Exclusief beschikbaar
in een aantal verkoop- 

punten en op onze e-shop.

EXCLUSIEF 
bij
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1. GUERLAIN - Terracotta Touch - Dit losse poeder met ingebouwde applicator  
belooft een stralende, maar tegelijk matte teint.  l  2. APRIL - Perfecting Primer - 
Deze perfectionerende primer zorgt ervoor dat je make-up langer blijft zitten en geeft  
je huid een gezonde gloed.  l  3. CLARINS - Glow 2 Go - Highlighter aan de ene kant, 
blush aan de andere: deze twee-in-een-stick geeft je gezicht vorm en doet het stralen 
met zijn crèmige texturen met poederfinish.

  Glowy 
SKIN IS IN
Houd jij ook zo van dat 
zonnige kleurtje dat 
mooie zomerdagen je 
huid geven? Zet je zacht 
gebruinde huid extra in 
de kijker met wat zonne-
poeder en highlighter 
voor een zalig zomerse 
glow.

1

Gebruik in de 
zomer een 
highlighter in 
een gouden tint. 

Die zet je mooie 
teint extra in de kijker.

Tip

Breng over je hele 
gezicht een verhel-
derende primer aan. 

Gebruik daarna een 
verhelderend poeder op 

die plekjes die het zonlicht van-
gen: het puntje van je neus, de 
cupidoboog, de slapen en je 
voorhoofd.

Tip

2

new

3

EXCLUSIEF 
bij
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Een smokey blik
“Maak eerst je ogen op: oogschaduw 
heeft de neiging om op je gezicht te vallen 
en vlekjes te maken. Begin met een laagje 
Touche Éclat van Yves Saint Laurent 
als basis op het bewegend ooglid.
Breng daarover een wit zilveren 
oogschaduw aan op het bewegend 
ooglid en langs de binnenste ooghoek. 
De zilvergrijze kleur breng je aan langs 
de buitenste ooghoek en in de bovenste 
wimperlijn. Vervaag alles met een  
blenderpenseel. 
Trek met de Eyeliner Effet Faux Cils 
Shocking van Yves Saint Laurent een 
strak, precies lijntje. 
Tip: begin het lijntje in het midden 
van je oog en trek het naar buiten 
door. Daarna verbind je de binnenste 
ooghoek met het lijntje.
Werk je blik af met de Monsieur 
Big-mascara van Lancôme. Die  
geeft je wimpers mooi volume.”

Een matte teint
“Gebruik de primer Prep & Matte van 
Lancôme als basis om je make-up mooi 
op zijn plek te houden en de talgproductie 
onder controle te houden. Breng met 
een foundationborstel Teint Idole Ultra 
Wear van Lancôme aan voor een egale, 
matte teint.
Tip: breng foundation altijd eerst aan op 
de neus omdat die meer dekking  
nodig heeft. Werk de formule dan uit 
naar buiten toe.
Vervolledig de look met een vleugje 
Blush Rose Lavallière van Yves  
Saint Laurent op de appeltjes  
van je wangen.” 

Zachtroze lippen
“Kies een roze tint lipstick  
met een satijnen finish bij 
opvallende ogen en een matte teint. 
Gebruik eerst het lippotlood 
Dessin des Lèvres Multi-tasker 

Lip Liner 14 Rose Cotton van 
Yves Saint Laurent en breng 
daarover de lipstick Volupté 
Tint-in-Balm 3 Call Me Rose 
van Yves Saint Laurent aan.” 

lookrock &chic
MAKE-UP ARTIST

MICHELLE

27 JAAR

MAKE-UP ARTIST  

BIJ PLANET PARFUM  

IN GENK  

WERKT AL  

7 JAAR BIJ  

PLANET PARFUM

Stop altijd Touche Éclat  
van Yves Saint Laurent  

in je make-uptasje, het is  
een echte multitasker.
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CLARINS, Mineral  
Sun Care Compact SPF30  
Face, zonnemake-up  
Deze beschermende verzorging met 
antioxidanten bevat minerale filters 
die de zonnestralen weerkaatsen 
voor ze in de huid kunnen dringen.

SHISEIDO, Sports BB  
Compact SPF 50+  

De werking van de filters in deze 
compact wordt versterkt 

wanneer ze in contact 
komen met water of trans-
piratie. De formule bevat 
ook een poeder dat de 
contouren van het gezicht 
in de verf zet en voor 

een zonnige teint zorgt. 
Beschikbaar in 3 tinten.

Gebruik eerst een 
mat makende 
primer en stop 
een compact  
poeder in je strandtas 
om te voorkomen dat je 
make-up gaat uitlopen. 

Tip

Zet je zonnige kleurtje  
extra in de verf of 
creëer de eerste dagen 
op het strand wat extra 
kleur met een zonne-
poeder. Dat breng je 
aan waar de zon van 
nature je gezicht kleur 
geeft: aan de haarrand, 
op de slapen, op de 
wangen en op het  
puntje van je neus.

ANNAYAKE,  
Bronzing Powder Duo   
Deze twee matte kleuren vullen elkaar 
aan en zijn een aanrader als je van 
een natuurlijke, zomerse gloed houdt.

De zon in een compact

Beschermend     
   kleurtje

APRIL,  
Compact Powder Beige Naturel   
Dit lichte fixerende poeder houdt je 
huid mat en egaal. Zijn formule werd 
verrijkt met zuiverende kaolien en 
antioxidant vitamine E.

Vermijd lipgloss of lipstick met een satijnen 
finish op het strand en gebruik liever matte 
lipproducten.

Oogmake-up maakt de meeste kans om 
uit te lopen. Houd het daarom subtiel 
en licht. Gebruik een oogschaduw in 
een gouden tint en trek een zwart lijntje 
langs de bovenste wimpers. Zet enkel de 
bovenste wimpers aan met mascara.

Op ieders     lippen

Op je    ogen

Een getinte zonnecrème beschermt je  
gezicht tegen schadelijke uv-stralen én  
camoufleert kleine imperfecties.

Loopt je make-up 
uit? Dep je gezicht 
nooit droog met een 

zakdoekje, zo gaan 
make-upvlekken nog 

meer opvallen. Klop voorzichtig 
met je vingertoppen op de  
bewuste vlekjes om hun  
sporen uit te wissen.

Tip

new

Zon, zee, strand  
en make-up gaan 
niet samen?  
Think again!  
Met deze tips en 
producten geef  
je je gezicht een 
frisse, zomerse 
look die mooi  
blijft zitten  
terwijl jij lekker 
ontspant in het 
warme zand.

playa
Vamos a la

EXCLUSIEF 
bij

EXCLUSIEF 
bij
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1001 nacht

Na een dag van farniente is het tijd 
om je mooi te maken voor een heer-
lijke zomeravond onder vrienden. 
Laat je bruine kleurtje extra  
stralen en ga voor make-up met  
een satijnen finish voor een erg  
GLAMOUREUZE LOOK.

Kies in de zomer voor  
een highlighter  
in roze of 
gouden tinten 
voor een meer 

natuurlijke finish.

DIOR, Diorskin Nude 
Luminizer Pink Glow, 
compact poeder   
Dit poeder verheldert 
onmiddellijk de teint 
dankzij iriserende deeltjes 
en geeft je gezicht een 
multidimensionale gloed. 

Poeder de T-zone af met 
een mat poeder zodat je 
niet glimt op je vakantie-
foto’s.

SHISEIDO, Translucent 
Pressed Powder, 
transparant  
compact poeder    
Gebruik dit poeder over 
het hele gezicht voor een 
egale teint en een fijne 
huidkorrel.

Tip

Overdag houd je het op 
vakantie bij basic make-up, 
maar ’s avonds mag het wat 
meer zijn. Zet je gebruinde 
vakantieteint in de kijker 
met een gouden highlighter-
poeder dat je gezicht een  
extra mooie gloed geeft. 
Breng het aan op je  
jukbeenderen.

Teint in 
de kijker

Satijnen lippen
De ideale make-up voor zwoele  
zomernachten: gekleurde oogschaduw 
en satijnzachte lipstick.

LANCÔME, Mademoiselle Shine 157  
Mademoiselle Stands Out     
Deze hydraterende lipstick met stralende kleur 
smelt op de lippen en ruikt heerlijk bloemig en 
fruitig.

YVES SAINT LAURENT, Vernis à Lèvres  
Water Stain    
Deze lipstain is even intens als een lipstick, 
glanst als een gloss en houdt even lang als  
een lippeninkt.

Exclusief beschikbaar op 
onze e-shop.

new new

FALL INTO
A CRUSH



 SOS, 
   make-uptas!  
Deze producten zijn  
ONMISBAAR in je  
make-uptasje wanneer je een 
dagje naar het strand trekt.

1. APRIL, Make-uptasje Medium  
l  2. CLOSE, Zakspiegeltje - Een 
handig formaat dat je in om het 
even welke tas kan stoppen zodat je 
eender waar en wanneer makkelijk je 
make-up kan checken en/of bijwerken  
l  3. DIOR, Dior Hydra Life Fresh 
Reviver Sorbet Water Mist - Deze 
frisse gezichtsspray stimuleert de  
hydratatie van de huid, fixeert make-up 
en zorgt voor een stralende teint   
l  4. LANCÔME, Monsieur Big 
Mascara Waterproof - Deze water- 
proof mascara is perfect bestand 
tegen een frisse duik, talg en transpi-
ratie en belooft tot 12 keer meer 
volume. Voor een valse wimpereffect 
dat mooi staat op al je strandselfies  
l  5. CLARINS, Joli Rouge Velvet 
762V Pop Pink, lipstick - Een lichte, 
crèmige velourstextuur die vlot over 
de lippen glijdt  l   6. ELIZABETH 
ARDEN, Cream Lip Protectant 
Stick SPF 15, lippenbalsem - 
Verzacht, herstelt en beschermt je 
lippen tegen uv-stralen dankzij een 
SPF 15  l  7. SISLEY, Hair Protec-
tive Fluid - Deze fluïde beschermt je 
lokken tegen de nefaste gevolgen van 
zon, zeezout en chloor. Voor zacht, 
glanzend vakantiehaar  l  8. CLOSE, 
Oil Blotting Paper - Het geheim 
van een perfect matte teint? Dit papier 
van vloeipapier-kwaliteit absorbeert 
overtollige talg. 

1

2

3

4 5

6

7

8

new
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NIEUW

8 DAGEN OM JE HUID TE PERFECTIONEREN

LIFE PLANKTONTM ELIXIR
TRANSVERSAAL SERUM

VEELZIJDIG SERUM VOOR ELKE LEEFTIJD EN ELK HUIDTYPE

EXCLUSIEF 
bij



Zoete aardbei, delicate roos en troostende vanille: je vergeet nooit 
hoe je moeder rook. Ze luisterde naar je zonder te oordelen en 

had eindeloos veel geduld. Jullie deelden moeilijke momenten, 
liefdevolle blikken en tedere gebaren met elkaar. Wat er ook 
gebeurt, zoveel jaar later draag je nog altijd de herinneringen 

aan haar geur met je mee.

Martine
Ik zal nooit het parfum dat mijn 
moeder droeg vergeten, het 
heette ‘Paris’. Ik weet niet of 
het vandaag nog bestaat, maar 
het gebeurt soms dat ik op een 
openbare plek ineens haar geur 
ruik. Dan word ik meteen terug 
in de tijd gekatapulteerd en 
herinner ik me zoveel mooie 
momenten. Onvoorstelbaar toch, 
hoe ons olfactief geheugen werkt.

Yves Saint Laurent,  
Paris,
Eau de Parfum  
Noten: mimosa, 
oranjebloesem, groene 
noten, roos, viooltje, iris, 
sandelhout, amber,  
muskus

Sofia
Deze geur voert me terug naar 
mijn kindertijd, toen mijn moe-
der een zakdoekje met haar 
parfum besprenkelde zodat ik 
altijd het gevoel had dat ze bij me 
was, hoe ver ze in realiteit ook 
van me verwijderd was. Het is een 
delicaat parfum, maar heeft veel 
persoonlijkheid.

Dolce & Gabbana,  
Light Blue,
Eau de Toilette  
Noten: Siciliaanse 
citroen, appel, wilde 
hyacint, bamboe, 
jasmijn, witte roos, 
cederhout en muskus

Margaux
Hypnotic Poison is de geur van 
mijn mama, ik sprayde ze altijd 
op mijn knuffel voor ik op kamp 
vertrok.

Dior,  
Hypnotic Poison,
Eau de Parfum  
Noten: bittere  
amandel, karwijzaad, 
sambacjasmijn,  
jacaranda, vanille, 
muskus

Wendy
Dit parfum doet me altijd  
denken aan de knuffels die mijn 
moeder me als kind gaf.

Grès,  
Cabotine,
Eau de Toilette  
Noten: koriander, 
perzik, pruim, cassis, 
anjer, roos, ylang-
ylang, viooltje, vanille, 
cederhout, tonkaboon
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het parfum
    Mijn mama
         

van de liefde
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Chloé
Dit was het eerste parfum dat 
mijn moeder me cadeau deed 
en dus het eerste dat ik droeg. 
Ik heb het anderhalf jaar geleden 
herontdekt en het is nog steeds 
een plezier om het op mijn huid te 
ruiken.

Givenchy,  
Ange ou Démon  
Le Secret,
Eau de Parfum  
Noten: cranberry, 
thee, jasmijn, hout

4343

Deel je herinneringen op pocketmoments.be 

Micheline
Ik ontdekte dit parfum een paar 
jaar geleden via mijn dochter. Ze 
vertelde dat het de vorm van een 
appel had … Een appelparfum? 
Wat een gek idee! Toen ik het 
rook, was ik meteen verkocht. 
Sindsdien vraag ik het altijd 
als cadeau. De geur is om in te 
bijten!

DKNY,  
Be Delicious,
Eau de Parfum  
Noten: magnolia, 
komkommer, appel, 
pompelmoes, viooltje, 
roos, tuberoos, lelietje- 
van-dalen, sandelhout, 
amber, wit hout

Florence
Ik ruik haar nog steeds, de golf 
van liefde telkens mijn moeder 
me een kus op het voorhoofd 
gaf bij het slapengaan.  
Ik voelde me zo veilig, alsof ik in 
een coconnetje zat en de zachtheid 
van haar trekken in een flacon 
werd gebotteld …

Lancôme,  
Trésor in Love,
Eau de Parfum  
Noten: roos, jasmijn, 
nectarine, bergamot, 
peer, cederhout, 
muskus

Anne
Pleasures is het parfum van 
mijn moeder. Sinds ze er niet 
meer is, heeft het me begeleid bij 
alle belangrijke beslissingen in 
mijn leven. Zodra ik de geur ruik, 
voelt het alsof ze niet zo heel ver 
weg is.

Estée Lauder,  
Pleasures,
Eau de Parfum  
Noten: lelie, pioen, 
jasmijn, roze peper 

FAN VAN

parfums

THE NEW
FRAGRANCE
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Met een van deze parfums creëer je 
prachtige herinneringen bij je kinderen. 

Deze geuren doen hen later denken  
aan hun kindertijd, hun zorgeloosheid 

en de LIEFDE die ze in de knuffels  
van hun MOEDER vonden. 

FAN VAN

parfums

Azzaro,  
Wanted Girl
Dit bloemige, oriëntaalse 
Eau de Parfum zet ons aan 
om vrolijk en speels te zijn 
en volop te genieten van 
elk moment.   

Noten: bergamot, fresia, 
tonkaboon, sandelhoutTed Lapidus,  

Orrissima
Een bloemige chypre die 
je er met zijn perzik- en 

karamelakkoord aan 
herinnert om je tanden in 

het leven te zetten.   

Noten: wijnperzik,  
oranjebloesem, karamel

Guerlain,  
Mon Guerlain, Bloom 
of Rose
Deze sprankelende, 
vrouwelijke Eau de Toilette 
nodigt uit om voluit in het 
heden te leven.   

Noten: lavendel, sambac- 
jasmijn, neroli, Bulgaarse 
roos, vanille, sandelhout

Givenchy,  
L’Interdit
Dit Eau de Parfum herinnert 
ons eraan dat durf de 
sleutel tot vrijheid is.   

Noten: oranjebloesem, 
jasmijn, tuberoos, vetiver, 
patchoeli

Armani,  
Si Fiori
Dit Eau de Parfum herinnert 
je eraan om uitbundig van 
je vrijheid te genieten.   

Noten: nectar van zwarte 
bes en mandarijn, neroli, 
vanille, witte muskus

Parfumsherinneringenvoor

       van vandaag   
MORGEN
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Carven,  
Dans Ma Bulle
Deze poederige, bloemige 
Eau de Toilette zet je aan 
om altijd spontaan te 
blijven en nooit de hoop te 
verliezen.   

Noten: peer, lychee, man-
darijn, pioen, gesuikerde 
amandel, iris, muskus

Lancôme,  
La vie est belle  
en rose
Deze bloemige, lichte 
Eau de Toilette om ons 
eraan te herinneren dat 
we elk moment moeten 
omtoveren tot een ode 
aan het leven.   

Noten: bergamot, rood 
fruit, roos, pioen, iris 

Narciso Rodriguez,  
For Her Pure Musc
Dit pure, verslavende 
en verleidelijke Eau de 
Parfum doet ons eraan 
denken hoe belangrijk 
tederheid is.   

Noten: jasmijn, oranje- 
bloesem, een hart van 
muskus, cashmeran,  
amber en patchoeli

4747

FAN VAN

parfums
Een zoete noot herinnert hen eraan om gretig te zijn, een poedergeur 
om gevoelig te zijn, een houtgeur om gastvrij te zijn, een peperige noot 
herinnert hen eraan dat ze altijd hun zegje moeten doen, een bloemen-
geur dat ze mogen dromen … 
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Mijn papa 
              ruiktlekker

Telkens hij ons naar school bracht en ons knuffelde 
aan de schoolpoort, bleef zijn parfum met citrus  

en cederhout altijd even hangen, een heerlijk 
geruststellende geur. Onze papa is zonder twijfel de 
held in ons leven: hij beschermt ons, hij is gul, zacht, 

sportief, ambitieus, grappig, intelligent, getalenteerd en 
avontuurlijk. En dat verdient een aangepaste geur.

494949
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Papabeer
DAVIDOFF | Cool Water 
Summer Edition 2019, 
Eau de Toilette

Waterman
KENZO | Eau Kenzo  
Homme Neo Edition  
Collector, Eau de Toilette

Superpapa
HUGO BOSS | Bottled 
Infinite, Eau de Parfum

In naam van de vader
YVES SAINT LAURENT |  
La Nuit de L’Homme,  
Eau de Parfum

Slimme speler
TED LAPIDUS | Poker 
Face, Eau de Toilette
Noten: viooltjesblad, iris, 
cederhout

Sli l

Zeeman
TOM FORD | Costa 
Azzura Acqua,  
Eau de Parfum
Noten: citroen, cypres, 
jeneverbes, mirte, pijnappel, 
cistus, resinoïden

Noten:  
mandarijn,  
munt,  
sandelhout

Noten: mandarijn, 
appel, kaneel, salie, 
patchoeli, rozemarijn, 
lavendel, olijfhout, 
sandelhout

Noten:  
yuzu, roze  
pompelmoes, 
groene appel, 
verse munt,  
cederhout,  
tonkaboon

Noten: pompelmoes, 
kardemom, sandel- 
hout, patchoeli,  
leerakkoord

EXCLUSIEF 
bij
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DE SCHOONHEID VAN DE WERELD
Kenzo Takada staat bekend om zijn legendarische 
prints, zijn kiene combinatie van motieven en zijn 
mix van stoffen waarmee hij culturen van overal 
ter wereld bij elkaar brengt. Zijn boodschap is dan ook 
“Kenzo, de wereld is mooi”. Zijn creaties zijn een bewijs 
van zijn vrije, speelse en poëtische geest.

Creativiteit  
en energie
In 2011 worden Humberto 
Leon en Carol Lim benoemd 
tot creatieve directeurs van 
KENZO. Sindsdien doorbreekt 
het designerduo de gewoontes 
van de modewereld en komt 
het voortdurend met nieuwe 
ontwerpformules die nog steeds 
het DNA van het merk dragen: 
motieven, prints, opvallende 
kleuren en diversiteit.

Kleurrijke, vernieuwende en ludieke creaties, bloemenprints, losse kledij 
in kimonostijl … KENZO TAKADA gooide de codes van de modewereld 

helemaal om. De ontwerper, afkomstig uit de Japanse stad Himeji,  
bracht met zijn modehuis een dynamische visie op de wereld,  

die gebaseerd is op joie de vivre en creatieve energie.

       Ik voeg het 
onverwachte toe aan 
alles wat klassiek is.  
         Kenzo Takada

modeDe vro   lijke  
van KENZO
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Helemaal nieuw
FLOWER BY KENZO heeft een nieuwe 
versie: FLOWER BY KENZO Eau de Vie, 
een licht, bruisend eau de 
parfum als liefdesverklaring 
aan het leven.

PLANET PARFUM ontving in  
exclusiviteit de eerste cushion  
compact van het eau de  
parfum FLOWER BY KENZO,  
nu is er de nieuwe Le Cushion  
Collector van FLOWER BY  
KENZO, geïnspireerd op een 
make-updoosje met een  
ingebouwd spiegeltje. 

MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS 
VAN KENZO

1970
De eerste boetiek in Parijs opent,  
in de Galerie Vivienne, onder de  
naam Jungle Jap. 

1980
Jungle Jap wordt KENZO. 

1988
KENZO PARFUMS wordt opgericht  
en zijn eerste vrouwengeur  
gelanceerd: KENZO, ça sent beau.

2000
FLOWER BY KENZO wordt gelan- 
ceerd, een vrouwelijke, bloemige  
en poederachtige geur die al snel 
uitgroeit tot een icoon.

2016
Carol Lim en Humberto Leon, de 
artistieke directeurs van het modehuis 
KENZO, gieten hun modevisie in een 
parfum dat de vrijheid van menings- 
uiting, diversiteit en creativiteit viert. 
KENZO WORLD wordt geboren. 

Helema
FLOWER BY KEN
versie: FLOWER
een licht, bruis
parfum als lief
aan het leven

PLANET PAR
exclusiviteit d
compact va
parfum FLO
nu is er de n
Collector v
KENZO, ge
make-upd
ingebouw

ericht

t beau.

gelan-
mige 

al snel

on, de 
modehuis 
e in een 

menings-menings
eit viert. 
ren. 

Wist je dat?
De klaproos is een geurloze 
bloem. Maar dat weerhield 
Alberto Morillas er niet van het 
parfum FLOWER BY KENZO te 
creëren, een ode aan de delicate, 
rode bloem. Daarvoor bracht hij 
verschillende bloemen samen. In 
dit Eau de Parfum zitten onder 
meer viooltje, roos, zwarte bes, 
wilde meidoorn, vanille en witte 
muskus. 
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Mooi zijn, dat is je  
goed voelen in je vel,  

in je lichaam …

aurelievandaelen.com

https://www.instagram.
com/aurelievandaelen

https://fr-fr.facebook.
com/AurelievandaelenPO/

De energieke, zonnige verschijning deelt dagelijks haar  
favorieten uit de beauty-, mode-, reis- en decoratiewereld met haar 672.000 volgers. Blogger, influencer, televisiepresentatrice  

en de officiële ambassadrice van Planet Parfum …  
De jonge blondine bewijst dat je je droomjob perfect kan  

combineren met het moederschap én dat je tijd kan vinden  
om jezelf goed te verzorgen.

FAN VAN

oe ziet je beautyroutine er  
‘s ochtends uit?
“Ik reinig mijn gezicht met een micellair 
water. Daarna gebruik ik het 24H 
Hydrating Concentrated Serum van 

April, een oogcrème tegen huidveroudering en 
een dagcrème op maat van Ioma.” 

En ‘s avonds?
“Ik reinig mijn gezicht opnieuw met micellair  
water en smeer daarna een anti-ageing serum en 
mijn op maat gemaakte nachtcrème van Ioma.”  

Aan welk beautyproduct of parfum 
hangt voor jou een mooie herinnering 
vast?
“Paris, het parfum van Yves Saint Laurent. 
Mijn moeder droeg die geur toen ik een tiener 
was. Ik zat stiekem zelf aan het flesje …”

Welk beautyproduct neem je altijd 
mee op reis?
 “Ik kan niet zonder een goed serum. Ik vertrek 
nooit zonder er eentje in mijn beautytas te 
stoppen. Ik gebruik het soms zelfs in een dikke 
laag, zoals een gezichtsmasker.”

Welk beautyadvies heeft je (groot)- 
moeder of iemand anders je gegeven en 
volg je nauwgezet?
“Ik heb nooit specifiek beautyadvies gekregen, 
maar toen ik Touche Éclat van Yves Saint 
Laurent leerde kennen, werd hij onmiddellijk een 
must-have in mijn make-uptasje. Ik gebruik de 
pen als concealer en highlighter. Ze camoufleert 
tekenen van vermoeidheid en het resultaat is zo 
perfect dat je je meteen beter voelt.”

Wat betekent mooi zijn voor jou? 
“Mooi zijn, dat is je goed voelen in je vel, in je 
lichaam … Ik voel me persoonlijk op mijn best 
wanneer ik heb gesport, mijn haar goed zit en ik 
een leuke outfit draag.” 

Hoe heb je jezelf leren opmaken? 
“Door alles te testen wat in het make-uptasje van 
mijn moeder zat! Ik moet wel bekennen dat het 
resultaat niet altijd even geslaagd was. (lacht)” 

Een drukke job, het huishouden runnen, 
je zoontje opvoeden … Hoe vind je de tijd 
om je mooi te maken en te verzorgen?
“Ik maak echt tijd om mezelf mooi te maken 
omdat ik dat zo belangrijk vind. Ik ben moeder, ja, 
maar niet enkel dat … Eén keer per week gun ik 
mezelf een ontspannende verwenavond, wanneer 
mijn zoontje in bed ligt. Ik neem een lang bad, 
gebruik een sheetmasker, verzorg mijn haar goed, 
drink een theetje … Dat vind ik heerlijk! En één 
keer per maand ga ik naar een Planet Parfum- 
instituut voor een gezichtsverzorging.” 

Welk parfum draag je? 
“Op vakantie draag ik vaak Armani Privé Bleu 
Turquoise van Giorgio Armani of Paris Sao 
Polo van Carven. En ik gebruik Chloé het hele 
jaar door.”

Wat is je favoriete lipstick? 
“Ik ben fan van de lippeninkt Tatouage 
Couture van Yves Saint Laurent: die blijft 
ontzettend lang perfect zitten.” 

WAT IS JE FAVORIET? 
•  Rode lippen of nude mond?  

Nude overdag en rood ’s avonds. 
•  Smokey eye of cat eye? 

Smokey eye, maar in warme bruintinten  
die mijn gezicht doen stralen. 

•  BB cream of foundation?  
Foundation, maar licht en transparant. 

•  Nude of gekleurde nagellak? 
Rood voor de feestdagen, nude in de  
winter en kleurrijk in de zomer!

A
Van Daelen

urélie

beauty
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Wat me aantrekt zijn  
de bijzonderheden van iedere 
persoon, de kleine imperfecties, 

de fragielere kant  
van mensen.
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MARIA DAWLAT is al meer dan 
twintig jaar fotografe en werkt al enkele 
jaren samen met Planet Parfum.  
Een gesprek met deze vrouw met oog 
voor esthetiek die er steeds naar streeft 
om beelden te creëren die emoties 
oproepen.

Haar Pocket Moment
Hermès is de eerste eau de toilette 
die ik kreeg. Ze ruikt naar oranjebloe-
sem, een geur waarop ik nog steeds 
dol ben. Die doet me denken aan de 
kindertijd, vakantie en de geur van de 
huid van mijn kinderen …

M A R I A  D A W L A T

www.mariadawlat.com

https://www.instagram.com/mariadawlat/

   Foto’s
       van
 schoon-heid  

aar parcours
“Ik ben begonnen met veel portretten te 
maken, vooral van muzikanten. Daarna 
heb ik even in de reclamewereld ge-
werkt. Maar na een mode-ervaring in de 
Verenigde Staten heb ik me meer op de 
modewereld gericht. Die laat een grotere 
vrijheid toe, je kan meer manoeuvreren 
en natuurlijk ook reizen. Tegenwoordig 
maak ik vooral portretten, foto’s van 
kinderen, mode- en beautybeelden. Heel 
gevarieerd eigenlijk.“

Haar gevoel voor esthetiek
“Mijn fotografiestijl is eerder natuurlijk en 
esthetisch. Ik wil de realiteit mooier maken 
en boven het dagdagelijkse uitstijgen. 
Waar ik vooral van hou is wanneer ik erin 
slaag om een esthetische foto af te leveren 
met de beperkingen die me werden 
opgelegd.”

Haar voorliefde voor  
breekbaarheid 
“Wat me aantrekt zijn de bijzonderheden 
van iedere persoon, de kleine imperfecties, 
de fragielere kant van mensen. Die dingen 
raken me en geven me zin om dingen of 
mensen te fotograferen. Een mooie foto is 
een foto die een emotie oproept.“

Haar visie op schoonheid
“Voor mij is een vrouw mooi  
wanneer ze verliefd is. Liefde  
doet mensen oplichten, ze  
maakt een bijzondere energie  
in hen los.“

Haar werk met Planet Parfum
“Deze samenwerking met Planet Parfum 
draait om teamwork. Ik krijg het thema 
van de fotoshoot en stel vervolgens een 
moodboard samen waarop ik mijn ideeën 
samenbreng. Ik vind al van in het begin 
inspiratie bij Amerikaanse fotografen als 
Diane Arbus, Richard Avedon en Annie 
Leibovitz.“

Haar beautybeelden
“Beautyfotografie is complex omdat je 
heel gedetailleerd en van dichtbij moet 
werken. Dat vraagt om make-up die erg 
precies is aangebracht. Persoonlijk hou 
ik ervan dat de huid transparant wordt 
opgemaakt. Ik gebruik speciale licht-
technieken die de make-up in de kijker 
zetten.“

FAN VAN

beauty
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Dankzij het pompje kan je makkelijk 
de hoeveelheid product doseren. De 

formule smeert erg goed uit. De kleur 
heeft een olijfkleurige ondertoon: het 
resultaat is dus niet oranje zoals die 
van sommige andere zelfbruiners. 

RESULTAAT 
In slechts enkele uren heb ik  
een perfect bruin kleurtje.

Tip
Ik raad aan het product te  

gebruiken voor je gaat slapen:  
zo kan de kleur zich tijdens de 
nacht helemaal ontwikkelen.

Pauline
Het product ruikt lekker, 
een beetje zoals de geur 
van de zon op mijn huid. 

 
PHENOMENAL  
TAN MOUSSE  
zelfbruinende mousse  
Medium

Pauline
Student
21 jaar, Charleroi

Alythea 
Student
20 jaar, Ninove

Gisèle
Werkzoeken
42 jaar, Brussel

Ik ben helemaal verkocht door 
de textuur en de kleur van dit 

product. Je brengt het makkelijk 
aan en het dringt snel in de huid 

zonder sporen na te laten.

RESULTAAT 
Ik heb een stralend kleurtje, 
het resultaat is onberispelijk.

Tip
Ik raad aan dit product in  

de winter te gebruiken.

Gisèle
De geur is erg  
aangenaam.

Het product ruikt lekker en is makkelijk in 
gebruik. Ik vind de packaging erg mooi. 

RESULTAAT 
Het product geeft mijn huid een  

natuurlijk bruin kleurtje, helemaal niet 
oranje, wat ik erg belangrijk vind!

Tip
Gebruik het product ’s avonds,  

voor je naar bed gaat.

Alythea
Deze mousse dringt meteen in  

de huid en droogt erg snel.

FAN VAN
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Méthode Jeanne Piaubert Research 
launches SLIMTECH, its fi rst Personal 
Trainer body care to fi ght effectively 
and lastingly cellulite. 

Its bi-adaptive technology adapts to 
natural rhythms and daily activities 
(sport, night, work, meals).
Your dream ally for a smoother skin. 

SLIMTECH
CELL-CONTROL

85%
SMOOTHED 

SKIN*
*% satisfaction, 55 women, 1 month.

 WIN   THE   MATCH
 AGAINST CELLULITE

6161

Eenmaal aangebracht op mijn huid, 
vervult het de belofte van zijn naam,  

ik ondervind een aangenaam fris gevoel. 
De geltextuur dringt onmiddellijk door 

de huid en laat een fris gevoel na.  
Er is een lichte, aangename geur. 

RESULTAAT 
Mijn gewoonlijk erg droge huid  

is gehydrateerd en voelt niet vet  
aan dankzij deze gel.

Tip
Ik raad aan deze gel zowel  

’s ochtends als ’s avonds te gebruiken 
om de huid intens te hydrateren.

Corine
De naam ‘Gel Sorbet’  

is al voldoende om me aan  
te trekken tot het product.  

Één en al frisheid! 

 
24H HYDRATING  
SORBET GEL Corine

Bediende
48 jaar, Bernissart

Karine
Student
23 jaar, Luik

Dat is het geval voor deze gel van  
April: een bonuspunt! De gel heeft  

een aangename geur, met een lichte 
en frisse textuur. De gel wordt snel  

opgenomen door de huid, zonder een 
vet gevoel na te laten. Hij heeft zelfs  

een wat matterend effect.

Karine
Ik maak er een erezaak  
van enkel producten te  

gebruiken die niet schadelijk  
zijn voor de natuur.

RESULTAAT 
Ik heb een gemengde huid: vet in de 

T-zone en droog op mijn wangen. 
Met dit product is mijn huid goed 

gehydrateerd, mat en lijkt ze voller.
Tip

De gebruiksaanwijzingen  
op de verpakking zijn  

heel duidelijk!

FAN DEFAN VAN
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      Here comes 
the sun

Zomervakantie, dat betekent tijd voor dolce  
far niente en een mooi kleurtje, maar natuurlijk 

neem je voor dat laatste geen gevaarlijke 
risico’s die je gezondheid kunnen schaden. 

Met deze praktische handleiding kan jij  
veilig beschermd genieten van de zon.

In de zomer raakt onze huid mak-
kelijk gedehydrateerd. Om haar 
goed voor te bereiden op uv-stralen, 
hitte, zeezout en chloor hydrateer 
je haar ’s ochtends en ’s avonds 
goed met de juiste verzorging. 

HYDRATEREN

MÉTHODE JEANNE PIAUBERT,  
L’Hydro-Active Biphase  
De water- en oliefase combineren tot een  
verfrissende, hydraterende en voedende  
verzorging voor een glowy, soepele huid.

APRIL, 24H Hydrating Concentrated 
Serum 
Dit vochtinbrengende serum werd verrijkt met 
thermaal water, oligo-elementen en hyaluron-
zuur. Resultaat: een volle, stralende huid.

Je wil een egaal kleurtje en een 
stralende huid op vakantie? Scrub 
je huid voor je vertrek om dode 
huidcellen te verwijderen. Doe dat op 
een droge huid voor een nog gladder 
resultaat.

EXFOLIËREN

MÉTHODE JEANNE PIAUBERT, Grain Fin Body Scrub
Deze zachte, schuimende peelinggel reinigt, exfolieert 
en herstelt de huid.

ANNAYAKE, Radiance Exfoliator 
Deze gezichtsscrub met fijne scrubdeeltjes verwijdert 
onzuiverheden en dode huidcellen die de opperhuid 
kunnen verstoppen. Hallo, stralende teint!

1
2

Voor je vertrek
Bereid je huid goed voor en  
geef haar een aanvullende dosis 
hydratatie voor je met vakantie 
vertrekt.

FAN VAN

verzorging
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Voorkom op de eerste dagen van 
je vakantie een vale huid en smeer 
vitamine C. Ze is het mirakel- 
ingrediënt voor een stralende teint.

DIOR, Capture Youth, Glow Booster, Serum 
Dit serum bevat murungapruim, dat 100 keer meer 
vitamine C bevat dan een appelsien. Iris werkt als 
antioxidant. Voor een stralende, egale, frisse huid.

APRIL, Light-Infusing Correcting 
De serum-in-watertextuur met licht  
reflecterende deeltjes belooft een fijnere  
en egale huidtextuur, hydratatie en  
een mooie glow.

VITAMINE C3
Niemand hoeft te weten dat je dat 
natuurlijke kleurtje op je eerste  
vakantiedag te danken hebt aan  
een goede zelfbruiner. Toch?

LANCASTER, 365 Sun-Kissed drops,  
Adjustable Sun-Kissed Glow  
Een tot drie druppels dagelijks met je  
dagcrème mengen voor een zonnige kleur  
op maat.

VITA LIBERATA, Phenomenal 2-3 Week Tan 
Mousse, zelfbruiner 
Dit product geeft zowel een instantkleur, als 
een kleurtint die zich ontwikkelt gedurende  
4 tot 8 uur en tot wel 3 weken kan blijven zitten. 

VALSSPELEN4
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6-IN-1CARE FOR A FLAWLESS 
COMPLEXION.

85%
UNIFIED 

COMPLEXION*
* % satisfaction on the bb cream,

97 women,3 weeks.

Méthode Jeanne Piaubert Research expands 
its line L’Hydro-Active 24 Heures with its 
BB cream 6-in-1 SPF 20, the ideal com-
bination of skincare and make-up, thanks 
to its perfecting and protecting formula. 
Instant healthy glow.

NEW

L’HYDRO-ACTIVE 
24 HEURES

FAN VAN
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Out of office
De zon is onze vriend (ze boost ons humeur en onze gezondheid),  
maar ze is tegelijkertijd ook onze grootste vijand. Geniet daarom  
met mate, en in alle veiligheid, van haar stralen.

UVA en UVB 
De zon straalt twee soorten ultravioletstralen uit: ultraviolet A en ultraviolet B. Uva-stralen 
zijn langer dan uvb en maken zo’n 95% uit van de uv-stralen die onze huid bereiken. Ze 
zijn de hele dag en het hele jaar door present, ook op bewolkte dagen. Uva-stralen zijn erg 
gevaarlijk omdat je ze, in tegenstelling tot uvb, niet op je huid voelt branden, ze door glas
dringen en veel dieper in de huid dringen. Daar veroorzaken ze huidveroudering, pigment-
vlekken en rimpels. Uvb-stralen zijn korter en dringen minder diep in de huid. Ze zorgen voor 
dat mooie bruine kleurtje, maar kunnen ook leiden tot een verbrande huid en een zonneslag. 

Wat is SPF eigenlijk?
SPF staat voor Sun Protection Factor ofte zonnebeschermingsfactor, de maat die aanduidt 
hoe doeltreffend een product de huid tegen uvb-stralen beschermt. Er zijn vier grote groepen: 
zwak (6 tot 10), gemiddeld (15 tot 25), hoog (30 tot 50) en erg hoog (50 en 50+). Opgelet: SPF 
wijst enkel op uvb-bescherming. Wil je je tegen uvb én uva beschermen? Dan heb je een 
product nodig dat ‘broad spectrum’ vermeldt op de verpakking.

Slim bruin 
Bouw tijdens je vakantie veilig een 
kleurtje op en volg deze adviezen. Blijf 
op de heetste uren van de dag (tussen 11 
en 16 uur) uit de zon. Smeer om de twee 
uur, of na elke frisse duik, een aangepaste  
zonnecrème en doe dat rijkelijk. Dat 
betekent het equivalent van 7 koffiele-
pels zonnecrème voor je lichaam. Reken 
per week zonnevakantie op twee flacons 
zonnecrème van 200 ml per persoon.

Na een  
dagje strand
De sleutel tot een bruin kleurtje 
dat lang blijft zitten? Goed  
hydrateren! Smeer je ’s avonds 
dus rijkelijk in met een aftersun.

LA MER, The After Sun Enhancer 
Deze lichte lotion verfrist en voedt de huid en 
doet je bruine kleurtje langer stralen.
BIOTHERM, Oligo-Thermal Sparkle Cream 
Deze verzachtende lotion boost de celvernieuwing 
van de door de zon beschadigde opperhuid. Hij 
hydrateert diep en geeft je kleurtje een mooie 
parelmoerglans.
CLARINS, Soothing After Sun Balm 
Deze heerlijke aftersunbalsem met romige  
textuur smelt op je lichaam én gezicht.

De zon en parfum zijn niet de beste 
vrienden. Parfums zijn doorsnee een 
mix van water, alcohol en een parfum-
concentraat. Bepaalde molecules van 
dat laatste, meestal plantenextracten 
en essentiële oliën, kunnen foto- 
sensibiliserend werken en huidreacties 
veroorzaken wanneer de huid aan de 
zon wordt blootgesteld.

CLARINS, Sun Care Gel-to-Oil 
SPF 30 Body
Deze zonneolie is water- en 
zweetresistent en respecteert de 
huid én het koraal in de oceaan.
LANCASTER, Sun Perfect  
Infinite Glow Highlighting 
Primer SPF 30 
2-in-1: deze make-upprimer 
beschermt tegen de zon en 
verzorgt je huid. Ze maakt haar 
glad, zorgt voor een gezonde gloed 
en helpt rimpels en bruine vlekjes 
voorkomen en verminderen.

A staat voor 
aging of allergie, 
B voor bruinen  

(of verbranden)

Tip

Nooit vergeten!
De zon is overal, niet enkel op het 
strand. Onze huid ontvangt 80% 
van de uv in de stad, wanneer ze 
doorsnee niet beschermd is.  
Maak er dus een gewoonte van 
om een zonnefilter te smeren, 
ook als je een wandeling maakt 
of een terrasje doet.

Vakantiegeurtje
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van huid- 

veroudering 
wordt door de 

zon veroor-
zaakt.
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Ze overwinterden maandenlang in dikke 
sokken en winterschoenen, maar nu de 

temperaturen stijgen, wordt het weer tijd 
om je voeten te showen in open schoentjes 
en sandalen. Zijn ze daar nog niet helemaal 

klaar voor? In vijf stappen verzorg en 
verwen je ze zodat ze glad en zacht van 

de zomer kunnen genieten.Eenvoetjevoor

CLOSE, 
Nagelknipper

CLOSE, 
Nagelvijl 240/280

CLOSE, 
Nagelriemknipper

CLOSE, 
Silky Barefoot, 
Voetscrub

CLOSE,  
Voetrasp

1
  Gebruik op een droge  

huid een voetrasp met twee  
verschillende korrels om dode  
huid en eelt los te maken. Spoel  
je voeten af met warm water  
en droog ze.

Raspen

2
Scrub je voeten goed. Deze voetscrub combi-
neert de twee natuurlijke exfolianten suiker 
en zout om dode huidcellen te  
verwijderen en eelt zachter te maken.  
Natuurlijke oliën en karitéboter hydrateren 
de huid voor zijdezachte voeten.

Exfoliëren

Begin altijd met 
de zijkant van je 
nagels te vijlen:  
zo krijg je de 
juiste afgeronde 
hoek. Eindig in het 
midden van de 
nagel.

Tip

3
    Knip je droge, schone nagels met een 
professionele nagelknipper uit staal 
voor een precies en net resultaat. 
Vijl ze vervolgens bij met een nagelvijl die 
geschikt is voor fragiele nagels. 
Werk nu je nagelriemen bij. Duw ze voor-
zichtig naar achteren en knip het teveel 
weg. Resultaat: schone, nette nagels.

Knippen 
en vijlen
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CLOSE, Tip-Top  
Flip-Flop, voedende 
crème voor handen, 
voeten en nagels

CLOSE, Almond 
Elixir, nagelriemolie 
met natuurlijke oliën

CLOSE,  
Teenspreider

CLOSE,  
2-in-1 Serum 
+ Base Coat

Mandovi River, Pink Ganesha, The Maharaja’s Ruby, Mulberry Silk, Bengali Red

4 Hydrateren
Verwen je voeten met deze crème: die 
werd verrijkt met voedende oliën en  
karitéboter die de huid zijdezacht 
maken en haar intens hydrateren.
Voed je nagelriemen met deze mix  
van natuurlijke oliën die een droge, 
beschadigde huid herstellen. Zoete 
amandelolie bestrijdt irritaties en 
ontstekingen, macadamiaolie werkt 
ontspannend en beschermt de huid en 
laurierbladolie heeft een antibacteriële 
en antischimmelwerking.

5 Mooi 
maken

Investeer in een handige  
teenspreider die, je raadt het  
al, je tenen spreidt zodat je  
ze makkelijker kan lakken. 
Voor je je favoriete kleurtje 
aanbrengt, gebruik je deze  
2-in-1-verzorging die breekbare, 
fijne en afschilferende nagels  
beschermt. Je gebruikt de  
formule als verzorging, maar  
ze werkt ook als basecoat voor  
je gekleurde nagellak gebruikt.

Ticketje naar Indië
Close neemt je met zijn nieuwe 
nagellakcollectie The Bangalore 
Express mee op een imaginaire 
treinreis doorheen Indië, het land 
van eeuwenoude magie, prachtige 
kleuren en verleidelijk mysterie.



Een afslankprotocol
Nayila Aslan : “We bieden bij Planet 
Parfum het modellerende afslank-
protocol anti-cellulite en stevigheid 
van La Méthode Jeanne Piaubert aan. 
Tijdens die behandeling masseren 
we de benen, buik en rug met een 
drainerende olie. We kneden, rollen 
en knijpen de huid: zo kunnen we de 
vetophopingen losmaken, gifstoffen 
afvoeren, diep draineren en het aan-
zicht van cellulitis verminderen.”

Elke zone haar verzorging 
“Afhankelijk van het type cellulite en 
de te behandelen zone stellen we een 
specifieke verzorging voor die focust op 
een bepaald lichaamsdeel (de buik, 
de billen of de dijen) met een product 
uit het gamma van La Méthode Jeanne 
Piaubert. Zoals de Gel Ultra Amincis-
sant SuperMince+, de SlimPassion-ver-
zorging die bij elk type cellulite wordt 
aangeraden en diep inwerkt op vetop-
hopingen, de Belly Lift of Expresslim. 
Dat laatste product zet inactieve op-
slagvetcellen om in actieve vetverbran-
dende adipocyten zodat de lipolyse 
wordt gestimuleerd. Nadat de verzor-
ging is aangebracht, gebruiken we het  
STIMULTECH-toestel: dat zorgt er 
dankzij zijn elektroporatietechnologie 
voor dat het product diep in de huid 
kan dringen. ”

Stevige buik 
“Het buikprotocol is een van de meest 
gevraagde in de Planet Parfum-insti- 
tuten. We brengen een specifieke  
verzorging aan op de buik en masseren  
vervolgens vier minuten lang met cir-
kelvormige bewegingen de verzorging 
in met het STIMULTECH-toestel. Eens 
het product goed in de huid is gedron-

gen, geven we de buik een afslankende 
en drainerende massage met massa-
geolie. Daarna schakelen we over op 
de benen en we sluiten de verzorging 
af met een rugmassage voor nog meer 
ontspanning.”

In het instituut én thuis
“We leggen onze klanten tijdens de 
behandeling uit hoe het product van 
La Méthode Jeanne Piaubert dat we 
gebruiken moet worden aangebracht 
zodat ze het thuis verder kunnen  
gebruiken om een nog beter resultaat 
te verkrijgen. ”

Zichtbare resultaten
“Na één behandeling is de huid glad-
gestreken, egaler en steviger. Na  
verschillende beurten zie je minder cel-
lulite, is de huid minder oneffen en zijn 
de vetophopingen minder zichtbaar. De 
beste resultaten krijg je na tien sessies, 
die je minstens vijf weken 
lang twee keer per week 
laat uitvoeren. Daar-
naast gebruik je ook 
best de verzorgings-
producten thuis. ”
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Sinds 1928 toont de Recherche Méthode 
Jeanne Piaubert haar legitimiteit en expertise 
in het domein van afslanken en het lichaam 
vorm geven. Wil je je lichaam voorbereiden 
op het badpakkenseizoen? Ontdek, exclusief 
in een van onze Planet Parfum-instituten het 
afslankprotocol van het merk.

na tien sessies, 
ken 

ek
-

NAYILA ASLAN

38 JAAR

DERMOPLASTICIENNE  

BIJ PLANET PARFUM STOKEL  

DUMONPLEIN

WERKT AL 15 JAAR  

BIJ PLANET PARFUMBIJ PLANET PARFUM



75

Deze zomer kan  
je een gepersonaliseerd 
parfum winnen

Neem deel aan onze wedstrijd op Facebook en Instagram.

Win je favoriete parfum, je naam wordt met de hand gegraveerd.

10/06-30/06/19  

WEDSTRIJD 

15
parfums
te winnen

Zomer-
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