IS DAT EEN
ECHTE BIRKIN?
Waarom je beter

geen kopie koopt
OTTOLENGHI BAKT

zoete broodjes

Verlarrffdoor

rijangst f
'IK BEN GAAN

OVERGEVEN
IN DE BERM'

*

Seks
in tijden,

van Tinder
We stuntelen noa steeds ,
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DIT IS BELGISCH

Laurence

D'Ah

Wie? Antwerps zonnebrillabel
van zonnebrilverzamelaar Lau-

rence Bourguignon. Ari is haar
vaders voornaam. Tijdens een

cursus aan de Ecole des MOFLunetiers in Morez groeide het idee
voor een eigen label.

Wat? Elegante oversized luxezonnebrillen met goudkleurige
accenten, al dan niet met mat-

zwarte schakelketting.
Waar? De slogan 'Antwerp heart,
Italian hands' verwijst naar Bourguignons roots en de Italiaanse
ambachtelijke kwaliteit. KH
laurencedari.com

BEAUTY

Hatsjie

1. Stralende huid faken. Photo

Finish Foundation Primer
Radiance (36 euro) van
Smashbox bij lei Paris XL, egaliseert, hydrateert en zorgt
vooreen gezonde glow.

Snipverkouden ofgrieperig, maar je moet
onder de mensen komen? Je grauwe teint en
rode neus verdoezelen doe je zo. FB
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3. Verdoezelen. Verberg je
clownsneus en rode wangen

f-

met de langhoudende, waterproof concealer Diorskin
Forever Undercover (33.60

smashbox
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euro) van Dior.

PHCTO FINISH

FOUNDATION PRIMER

RADIANCE
wnnrtYAiunoNicutO

2. Maskeren. Leg een voedend

4. Eyecatcher. Leid de aan-

masker. VetiverAromatic Care

dacht af met een felgekleur-

Stress Relief Detox Oil Mask

de mond. De Crushed Lip

(49,90 euro) van Darphin bestrijdt

Color in Cherry (28 euro)

de tekenen van stress (of ziek zijn).

van Bobbi Brown hydrateert
bovendien je droge lippen.
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