Indian summer
Verlang jij stiekem terug naar
de zomer? Bij Barts doen ze dat
ook. Daarom maakten ze fijne,
warme accessoires met hier en
daar wat zomerse details, zoals
de etnische motieven.
Muts € 24,99, sjaal € 34,99, beide Barts. Barts.eu

Parfum aan de ketting
Het ‘solid perfume’ Honey van Marc Jacobs
kun je altijd bij je dragen, in de vorm van
deze mooie halsketting. Bij zo’n ‘solid’
geur gaat het om een crème in plaats van een

sted
Tried & te

vloeibaar parfum. Als je de bovenkant van
de zwartgouden vlinder wegschuift, komt de
honing en vanille je tegemoet.

Solid Perfume
Necklace Honey
€ 43,72,
Marc Jacobs.
Marcjacobs.com

Bloemenmeisje

Chic met een hakje en stoer
met laarzen. In deze
feestelijke bloemenjurk van
satijnzachte stof voel je
je gegarandeerd mooi.
Jurk € 99,95, Steps. Steps.nl

Beautyredacteur Josselin test in
elke rubriek een nieuw beautyproduct.
Deze keer: eyeliner.
Wat? Een zachte eyelinerstift waarmee

je gemakkelijk een verfijnd lijntje kunt
tekenen.

Productie: Josselin Bijl. m.m.v. : Marlies Huisman. Fotografie: Henrike Grijsen. Styling: Jana Boekholt. Visagie: Monique Brinkhorst.

geur van frisse groene peer, mandarijn,

&

Charmant
verleidelijk

Belofte? Met de vilttip op de pen maak je

een perfect lijntje dat niet mis kán gaan.
Het lijntje is intens zwart, blijft lang
zitten én is gemakkelijk te
verwijderen.
Fijn? Zeker! Eyeliner is altijd

wat lastig aan te brengen, maar
hé, oefening baart kunst. Met
dit ‘pennetje’ kan het moeilijk
misgaan, want je kunt in één
soepele beweging een mooie lijn

Cheetah op je voeten

Vest € 199, Moscow.
Shirt € 19,95, H&M.
Broek € 49,95, Zara.
Bergschoenen
€ 149,90, Marc O’Polo.
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zetten. Dik, dun, wat jij wilt.
Ook fijn: de eyeliner blijft de

Als je een paar Toms koopt, wordt een
nieuw paar schoenen aan een arm kind
gegeven. Dit modelletje is dus mooi
van binnen én van buiten. En door de
sleehakken lopen ze ook nog eens lekker.

hele dag goed zitten en veegt

Suède wedges € 100, Toms. Shoptoms.nl

Super Liner Blackbuster € 12,99,
L’Oréal Paris. Loreal-paris.nl

niet, dus een perfecte look

Dit lingeriesetje is gemaakt van
zacht kant, afgewerkt met glanzende
lovertjes en een lief strikje.
Met een extra laag uitgesneden beha
is het setje perfect onder
een jurkje of een shirt met V-hals.
Beha € 49,95, string € 25,95, Triumph.
Triumph.com

gegarandeerd. Eigenlijk maakt
de eyeliner zijn belofte dus
helemaal waar.

Beoordeling:

35

