
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016

In de wekelijkse 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.

COLORSTORIES

De Converse All Stars kennen we natuurlijk allemaal. Deze
klassieke sneaker heeft iedereen wel in zijn kledingkast
staan of ooit gehad. In het modebeeld blijven ze ook steeds
terugkomen. Ze zijn er altijd en soms zijn ze ineens weer
een echte hype, zoals nu. Bij Tenue de Nîmes op de Haar-
lemmerstraat in Amsterdam vind je sinds kort exclusief
een nieuwe variant van deze All Stars, namelijk de HI
Converse Indigo Chuck Taylor All Stars 70’s. Het gaat
om een hand geverfde indigo (canvas met een jeansach-
tige look) exemplaar en wij zijn er weg van. Wat een
leuk stel sneakers met een bijzonder hoog ’ik-wil-ze-
hebben-gehalte’. Lekker ruig en stoer, leuk voor onder de
skinny, maar ook onder een strak pak niet te versmaden. Je moet er alleen
wel snel bij zijn, want ze zijn in een beperkte oplage gemaakt. Het is sowieso leuk om een
keer bij Tenue de Nîmes te kijken, maar ga je voor deze sneaker, dan moet je van te voren wel
even checken of ze er nog zijn. Dat voorkomt teleurstelling. 
Prijs: 129,90 euro. www.tenuedenimes.com 

Beperkt blue

Bij 100 procent natuurlijke producten hebben mensen
toch vaak het idee dat het een beetje stoffig is. Als het om
100 procent natuurlijke cosmetica gaat, dan komt daar
ook nog het beeld bij dat dat niet samen gaat met fashi-
on. Vreemd, omdat natuurlijke producten juist wel tren-
ding zijn. In Nederland is nu het label Miss W (spreek uit
miss doubleyou) te verkrijgen dat bewijst dat de meeste
producten 100 procent natuurlijk ook 100 procent hip
zijn. Miss W maakt gebruikt van natuurlijke en biologi-

sche ingrediënten zoals bijenwas, mineralen, kariténoot-
olie en olijfolie. Dat is dus driedubbel plezier, want je
gebruikt de ’natuurlijke’ producten, je kunt er een fabu-
lous look mee creëren en tegelijkertijd zorg je voor een
beter gehydrateerde en gevoede huid. De verpakkingen
zien er niet alleen grappig uit, ze zijn ook duurzaam,
milieuvriendelijk en recyclebaar (en soms navulbaar). Zo
wordt het dus echt leuk en makkelijk om je steentje aan
een beter milieu bij te dragen. www.truecos.nl 

Natuurlijk

Pierre draagt al vanaf dat hij een klein (en toen ook al ei-
genwijs) jongetje was een bril. Er zijn door hem dan ook
vele exemplaren versleten en nu is het weer tijd voor een
nieuw brilletje. Niet omdat de andere niet goed meer zijn,
maar omdat je aan één exemplaar nooit voldoende hebt.
Eye Wish Opticiens kreeg met de Enzzo collectie een eer-
volle vermelding voor de prestigieuze Red Dot awards. Het
ging dan specifiek om de Stone Alchemy en de Rock Alu-
minium collectie, vier brillen met afwijkend design en
materiaalgebruik. En omdat Eye Wish op sommige dagen
ook een styliste in de winkel heeft, gingen we de uitdaging
aan. We werden geholpen door styliste Sunny de Pie, die
Pierre deze vier brillen adviseerde. Niet meer de hele grote
en zware modellen, zoals hij de afgelopen jaren droeg,
maar juist wat kleinere exemplaren en zelfs twee ronde
varianten. De modellen vallen niet alleen op door het sub-
tiel materiaalgebruik op, maar vooral ook omdat ze erg
licht in dragen zijn. Welke variant vind jij het leukst? Stuur
je mening naar info@colorstories.nl.

Wie van de vier?

Het woord moet natuurlijk ’iconic’ (in het
Engels) zijn, maar we maken er voor van-
daag even Eyeconic van. Wat dat is het
woord dat goed past bij deze nieuwe serie
producten voor de ogen van Laura Mercier.
Deze producten hebben namelijk verbeter-
de formules, nieuwe goed bruikbare appli-
catie-tools en geven vooral een mooier re-
sultaat. In een handomdraai heb je de per-
fecte, intense en fantastische smoky eye. Er
zijn twee nieuwe, veelzijdige liners en ook
een brow dimensieon fiber-infused colour
gel die de wenkbrauwen simpel definieert
en voller maakt, waarmee je de smoky eye
compleet maakt. Een opvallende liner is de

Kajal d’Orient,
waarmee je in één
simpele beweging
een mooie gelijk-
matige lijn kunt
zetten. Vooral de
kleurintensiteit
van deze Kajal
vinden wij super.
En helemaal leuk
is het dat hij er
in drie kleuren
is, uiteraard de
zwarte (Noir
suprême), grijs
(Graphite) en een
beetje een paars-
achtige (onze
favoriete) tint
(Vino), zodat je
lekker kunt va-
riëren in de look.
De producten van
Laura Mercier
voor een Eyeconic
oog haal je bij De
Bijenkorf of bij
Skins. 
Kajal d’Orient: 

27 euro.
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