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Caramel glow

Kerst best

In de tweewekelijkse rubriek
Colorstories delen Ingrid Burger en
Pierre Meij de laatste nieuwtjes op
gebied van mode en beauty. Naast
Colorstories in de Vrij, kun je Ingrid en
Pierre ook volgen via
hun blog www.colorstories.nl. Daar
vind je nog meer leuke items.

Als je er op je ’kerst best’ uit wilt zien, dan
is dit misschien wel het meest lastige cadeau. Want je wilt het eigenlijk al gebruiken
voor kerst. Onze tip is dan ook om van
tevoren even onder de kerstboom kijken of
dit ultieme make-up pallet door de kerstman daar is neergelegd en dan onmiddellijk
wegkapen. Want met alle kleuren uit dit
fraaie pallet van Lancôme creëer je in een
handomdraai een glamourous kerstlook! En
om in kersttermen te blijven, het pallet zelf
ziet er ook piekfijn uit!

Als het winter wordt, verliest je
huid aan kleur en glans. Wij voelen ons dan toch altijd iets minder
knap als we in de spiegel kijken.
Natuurlijk zijn we geen fan van
overgebruinde gezichten, maar
tegen een klein hulpmiddeltje
zeggen we geen nee. Van Novexpert
ontvingen we onlangs de nieuwe La
Crème Caramel in twee tinten: ivory
en gold. La Crème Caramel is een
anti-aging BB-cream met hyaluronzuur en het door Novexpert gepatenteerde novaxyline. De crème
ruikt super en geeft een mooie, niet
kunstmatige teint. Niet kunstmatig
past ook bij Novexpert, want deze
crème bevat nul procent siliconen!
Een perfect cadeau (ook voor mannen!) voor stralende kerstdagen!
La Crème Caramel 39,95 euro.
www.novexpert-lab.com

La Palette 29, Faubourg Saint Honoré
47,93 euro. www.lancome.nl

COLORSTORIES

X-mas ballen
En toen was het alweer bijna kerst. Of X-mas, zoals we dat tegenwoordig verengelst noemen. Colorstories probeert je in de ’X-masmood’ te krijgen met een aantal leuke cadeautjes voor onder de
kerstboom uit de wereld van fashion, beauty en alles wat daar zo’n
beetje tussen hangt. Deze kerstballen van Molton Brown mogen niet

Collectors item
Dit zijn natuurlijk geen kerstballen,
maar het is de ’Flowerbomb 10th birthday collector set’ van Viktor & Rolf.
Echt een collectors item en een lust
om naar te kijken. Als je dit cadeau
krijgt van iemand, dan weet je in
ieder geval zeker dat die persoon van
je houdt, want dit pronkstuk op
jouw toilettafel kost 2000 euro. En
je weet ook dat hij snel is, want de
oplage is beperkt! Ingrid (die sowieso al groot fan is van de geuren van
Viktor & Rolf) checkt voor de zekerheid toch steeds de cadeautjes onder
de kerstboom….

ontbreken in de boom. Eigenlijk zou je dan de kerstboom in de
badkamer moeten zetten, want schijn bedriegt. Dit zijn wel kerstballen, maar dan gevuld met overheerlijke doucheschuim. De YlangYlang Festive body wash is onze favoriet!
Vanaf 12 euro. www.moltonbrown.com

Kerstlipjes getuit
Rode lippen horen bij kerst, net
zoals een tonic bij gin hoort
(’drankbaar’ als wij zijn). Maar
tussen rood en rood zit natuurlijk
een enorm verschil. Een van de
mooiste rode lipsticks - vinden wij komt van het Franse huis Givenchy.
Het merk Givenchy bestaat sinds
1952 en is vooral bekend van de
prachtige haute couture en dito
parfums. In hun iets minder bekende cosmeticalijn vind je dus deze
fabelachtige rode lipstick. Dus lipjes
getuit en kerstborstjes vooruit!
Le Rouge Glace 35 euro.
www.givenchy.com

