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De redactie deelt waar zij deze week
instant happy van werden

MOODBOOSTER

Verbena Agrumes Eau de Toilette in vier woorden? Zomers,
fris, citrusachtig en toegankelijk. Deze limited-editionver-

Shoppen bij Studio

- wij wisten het alleszins niet -

Ama is een ervaring

maar slechts een ieniemini deeltje

op zich. Het Gentse

Voor het blok

Sunday Rain heeft alles
wat je van een hip cosmeticamerk verwacht:
Insta-perfect verpakkingen in pasteltinten en
eindeloos veel producten
voor een verwenmoment
in de badkamer, én alles
is vegan en cruelty free.
Op onze wishlist: Watermelon Exfoliating Cubes.
Je wrijft het blokje over
je lichaam om je huid
te scrubben en spoelt
vervolgens alles af.

Cubes - € 8,50 - Sunday Rain

dan ook perfect. Het design is

via Beautybay.com.

het werk van kunstenares Ayu-

van de volledige bloementeelt is

slow fashion-label

bio. Bij Bloomon kan je nu een boe-

doet er alles aan om

ket bestellen met honderd procent

overstock te vermij-

biologische bloemen, gekweekt in

den en produceert

volle grond en behandeld met bio-

daarom vooral op

logische bestrijdingsmiddelen en

vraag. Wie wil, kiest

natuurlijke meststoffen. Je boeket

online een kleur of

wordt geleverd in gerecycled

reserveert een stuk.

karton en met voeding in een

Hou je van verrassin-

afbreekbaar zakje. Mooi, mooi!

gen? Dan kan je voor
een surprisepakket

Verkrijgbaar tot eind september € 29,95 - Bloomon.be.

kiezen. Zo bestaat
deze duurzame rok,
gemaakt uit oude
overhemden, in
verschillende witen blauwtinten, met
streepjes, ruitjes of
een mix. Laat
je verbazen!

Watermelon Exfoliating

pakking weerspiegelt de geur

BOSJE BIO

Het zal je misschien verbazen

Rok

uit oude

hemden - € 90 Studio Ama.

mi Takahashi, die bekendstaat
voor haar kleurrijke illustraties.
Verveine Agrumes
Eau de Toilette
FOTO: GIULIA FREITAS - PEXELS

- € 52 - L’Occitane.
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KONINKLIJK
De Instagramaccounts
@crowned_ladies, @curlture en
@thecutlife zijn een ode aan afroen kroeshaar. Je vindt er kapsel

Die
andere Birkin
Jane Birkin gaf haar naam aan een van de
meest exclusieve tassen aller tijden - de
Birkin van Hermès - maar gedurende de
jaren zestig en zeventig droeg de Française
zelf het liefst een eenvoudige rieten mand
aan de arm. Bangs Vintage liet zich
inspireren door deze Birkin basket voor een
collectie must-havemandjes met retrolook.
Rieten mand, met de hand gemaakt in
Portugal - vanaf € 119,95 en sjaaltje € 29,95 - Bangs Vintage.

inspiratie, tips voor de verzorging
en styling van textured hair én je
krijgt er nog wat beautytips en
een flinke dosis bodypositivity
bovenop. Must follow!
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De pot in

em

Wandel de pop-upstore van Louis binnen en je krijgt metéén
een glimlach op je gezicht. In koffiebar Teskaffee herbergt hij

j

zijn terracotta potjes, die hij rechtstreeks uit Colombia importeert.

e

m

king van de
Setter-toilettasje. Het bevat acht
travel size make-upborstels en heeft
vakjes voor je favoriete make-up.

op reis

week: dit Jet

ee

Ontdek-

Daarnaast vind je hier een reeks tropische planten, hippe droogboeketten en boeken over hoe ook jij een goeie plant mama wordt.
Colombian Boho Plants & Pottery Concept Store,
Steendam 76 in Gent, Colombianboho.com.

Handig op vakantie, want alles wat je
nodig hebt, zit in één tasje.
Jet Setter Travel Set - € 59 Spectrum, Spectrumcollections.com.

OH LA LOLA!
Never change a winning
team, moeten ze bij LolaLiza gedacht hebben, want
het Belgische merk slaat
voor de tweede keer de
handen in elkaar met An
Lemmens en Tatiana Silva.
De presentatrices en
powervrouwen tekenden
elk een capsulecollectie.
Die van An zit vol exotische
prints, terwijl Tatiana voor
Voor ieder wat shops!
Witte maxi-jurk

met

pofmouwen en riem - € 59,99
- LolaLiza x Tatiana Silva.

Balans tussen de benen

Zeep, deodorants, hormonale veranderingen, medicatie...

Ze kunnen allemaal de pH van je vagina verstoren en voor jeuk,
droogheid, irritatie, een abnormale geur en zelfs pijn zorgen.
Durex brengt een reeks parfumvrije producten op de markt die
dankzij prebiotica de pH-balans proactief beschermt en de aangroei van gezonde bacteriën stimuleert. Het doel van die lijn?
Het voorkomen van ongemakken die het zelfvertrouwen aantasten en als gevolg hebben dat seksueel contact vermeden wordt.
Wasgel - € 9,99, glijmiddel - € 13,99 en
doekjes - € 4,99- Durex Intima Protect, apotheek.
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Tekst: Charlotte De Loose, Judith Hendrickx en Catherine Kosters

stijlvol zwart-wit kiest.

