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LUIPAARD
ONDER DE
KERSTBOOM

met Linda

Unieke geurkaarsen
O

H

et prachtige tassenlabel Chabo
Bags heeft weer geweldig mooie
basics in de collectie en nu ook in
combinatie met dierenprint! Zo is er

D

eze winter wordt de bekende Crocsfavoriet de AllCast Duck Boot in een
geheel nieuw jasje gegoten. Een waterproofjasje wel te verstaan. Dankzij een Sympatexmembraan aan de binnenzijde en Sympatexgetapete naden laten deze stoere, hoge, trendy
schoenen geen druppel water door. En de
kunstbontvoering zorgt ervoor dat de schoen
daarnaast heerlijk warm is. Met deze Duck
Boots kunt u dus op een hippe manier weer en
wind doorstaan. Kijk voor info op crocs.be.
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EEN JEUGDIGE HUID
MET DE VENUS VIVA

é kliniek
voor
injectables
en huid
verbetering, Gooische
Rimpels, biedt de
lezers van Story een
gloednieuwe schoonheidsbehandeling
genaamd de Venus
Viva aan. De Venus
Viva helpt om de huidstructuur te verb
eteren en deze weer een
jeugdige glans te geven. Pigmentstoor
nissen, acnelittekens en
zonschade worden minder zichtbaa
r; fijne rimpeltjes vervagen.
Al na de eerste behandeling voelt u
het verschil: de huid is
opvallend zachter, gladder, strakker
en frisser geworden. En
dat na een extreem korte herstelperio
de. Bovendien is de
behandeling veilig voor alle huidtype
n (er wordt gewerkt met
de revolutionaire NanoFractional Rad
io Frequentie (RF) en de
SmartScan-technologie). Kortom: een
droombehandeling waar
we allemaal al een tijdje op zaten te
wachten! Story geeft drie
Venus Viva-behandelingen weg t.w.v
. € 300,- per stuk!

STUUR IN & WIN!
Stuur een kaar
tje naar Story,
Postbus 1760,
mail naar stor
2130 JD Hoofd
y.nl@sanoma.
dorp of
com o.v.v. De
Venus Viva-beh
andeling
48
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van visagiste
r
Thea Colenbrande

Wenkbrauwen
weer voller

I

k ben er blij mee: de wenkbrauwen zijn het
komende jaar weer duidelijk te zien en goed
aangezet. Maar dat wil niet zeggen dat de trends
uit de bladen volledig gekopieerd moeten worden.
Toch kunt u er wel inspiratie uit halen en de
wenkbrauwen proberen te perfectioneren. Het
allermooist is het om de wenkbrauwen zowel met
potlood als oogschaduw of wenkbrauwpoeder te
tekenen. Voor de poeder gebruikt u het best een
plat, schuin penseeltje. Begin in het midden van
de wenkbrauw met een potlood een verlenging te
tekenen en vervolgens vult u met de wenkbrauwpoeder (het mooiste effect krijgt u door de tint van
uw haren te kiezen) de wenkbrauwen subtiel in. De
finishing touch krijgt u door een klein beetje lichte
highlight direct onder de wenkbrauw, op het botje,
aan te brengen.

Foto XXXXXX

Winterboots

TIP

Foto DIOR

nlangs presenteerde
The Scent Company in
Amsterdam haar nieuwste
Italiaanse geuren die verkocht
worden in luxe parfumeriezaken
door heel Nederland. Maar
behalve de exclusieve parfums
van merken als Rancé, Acca Kappa
en Nobile 1942, verkopen zij ook
unieke geurkaarsen van Terenzi
die een lust voor het oog zijn, maar
ook net zo gezellig knisperen als
een klein open vuurtje. Dat heeft
alles te maken met de speciaal geprepareerde houten lont, de
natuurlijke wax en de beste geurstoffen. Verkrijgbaar in een,
twee of drie lontversies. Verkoopprijs vanaf € 75,-. Voor
verkooppunten, mail naar info@thescentcompany.com.

de Chabo Shopper met
Leopardprint die iedere
vrouw wel onder de
kerstboom wil vinden. Er
is ook een kleine clutchversie. De shopper kost
€ 149,- en de Small met
Leopardprint is te koop
voor € 69,-. Zo com
bineert Chabo Bags
schitterende leren basics met een
fashiontwist! Kijk op de website voor
alle modellen (chabobags.com). Zo
vindt u de tas die het best bij u past.

BEAUTY

Betoverende make-up
I

n 1892 ging De Notenkraker
in première en sindsdien is dit
balletstuk uitgegroeid tot een
wereldberoemde klassieke voorstelling die elk jaar rond de kerstdagen
wordt opgevoerd. Geïnspireerd door
de schitterende elegantie van deze

jarenlange traditie ontwikkelde
Clinique The Nutcracker Suite
make-upproducten die stuk voor stuk
zijn geïnspireerd op de betoverende
schoonheid van de voorstelling.
Exclusief verkrijgbaar via de website
van het cosmeticamerk: clinique.nl.

e First Class Style-collectie van Madeleine
Fashion bestaat uit prachtige items in zachte
kleuren van afwisselende materialen. Combineer
bijvoorbeeld één van de nude-gekleurde pantalons
met een geweldig pastelkleurig vest van imitatiebont
of kies voor een mooi gebloemd tuniek met gave
oudroze pumps. Zo creëert u de perfecte First Classlook die onherroepelijk voor een stijlvolle uitstraling
zorgt! Ga shoppen op madeleine-fashion.nl.
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