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BEAUTY  
BUCKETLIST

Beautytrends en nieuwe kleurtjes zijn altijd leuk  
om te ontdekken, maar er zijn ook een paar  

once in a lifetime opties om dit jaar te proberen.  
Deze móéten op je planning voor dit jaar. Geloof ons. 

D O O R  S O F I E  A L B R E C H T  &  E L S  K E Y M E U L E N .

Toen Kim Kardashian een foto van 
haar Vampire facial op Instagram post
te, duurde het niet lang voor de hype de 
oceaan overging. De Vampire facial of 
PRP-facelift (Platelet Rich Plasma The-
rapie) zijn injecties met eigen bloed om 
de collageenproductie te stimuleren. De 
behandeling staat al ruim een jaar op het 
menu bij Carpe in Antwerpen, waar ik ze 
mag gaan testen. Het beloofde resultaat: 
een stevigere huid met een fijnere textuur. 
De behandeling wordt aangeraden voor 
iedereen die er constant moe uitziet, of 
een zware periode doormaakt. Oftewel: de 
gemiddelde veertigplusser met kinderen. 
Ik dus.
Eerst wordt er bloed afgenomen, waar
uit het bloedplasma wordt gefilterd. Dat 
wordt gemengd met hyaluronzuur, een 
lichaamseigen hydraterende stof. Mijn 
huid wordt voorbereid op de injecties 
met een royale laag verdovende crème. 
Daarna wordt de mix ingespoten in mijn 
‘probleemzones’: wallen, een strenge 
fronsrimpel en de plooien tussen neus 
en mond. Sommige spuitjes voel ik niet, 
andere prikken venijnig. De rest van de 
cocktail wordt in mijn huid gesluisd met 

een needling machine. Dat is een roller met 
fijne naaldjes die microscopische gaatjes 
in mijn huid prikt. Zo raakt de verzorging 
dieper in de huid én wordt ze gestimu
leerd om extra collageen aan te maken. 
Een schurend gevoel, dat mijn huid warm 
en gezwollen doet aanvoelen. In de spie
gel zie ik een spoor van gezwollen rode 
puntjes rond mijn ogen, neus en mond, 
waar de spuitjes zijn gezet. Mijn huid ziet 
knalrood van de needling. Ik zie eruit alsof 
ik een dag ben gaan skiën zonder zonne
crème. En zo voelt het ook. Een kwartier 
onder de ledlamp moet mijn huid kalme
ren en de roodheid verminderen, zodat 
ik min of meer toonbaar de straat op kan. 
Een dag later ziet alleen een aandachtig 
oog nog de laatste sporen van al dat geprik. 
Het definitieve resultaat zie je pas na een 
maand, wanneer mijn huid zich volledig 
vernieuwd heeft. Na twee weken lijken 
de plooien tussen mijn neus en mond-
hoeken van binnenuit opgevuld. Op de 
fronsrimpel en de wallen heb ik helaas 
minder effect. 
VAMPIRE FACIAL KOST € 400 PER SESSIE EN WORDT 1  X PER JAAR 

AANGERADEN. GETEST BIJ CARPE, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162/1 , 

2020 ANTWERPEN, WWW.CARPE.BE

1. PROBEER DE EXTREME FACIAL
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ONTDEK JE  
SIGNATUUR 
PARFUM 
Een parfum vinden dat ‘klikt’ met je 
huid en perfect bij je past... Het kan een 
lange, frustrerende zoektocht zijn in 
het enorme aanbod (20.000 parfums!). 
Laat je bijstaan door experts en boek 
een parfumconsultatie bij Haute Par-
fumerie Place Vendôme in Wevel-
gem, Parfum d’Ambre in Brussel of 
De Parfumdokter in Antwerpen.
WWW.PLACEVENDOME.BE, WWW.PARFUMDAMBRE.BE,  
CAFECOSMETIQUE.COM

VERANDER RADICAAL 
VAN HAARKLEUR
Hebben blondines echt meer plezier? Word je snel
ler serieus genomen als brunette? Hoe reageren 
mensen op een hip pastelkleurtje in je haar? Om die 
transformatie zo goed mogelijk te laten verlopen, 
laat je je best bijstaan door je kapper. Hij kan je de 
kleuren aanraden die je teint echt flatteren. Van 
donker naar licht gaan, is minder gemakkelijk 
dan andersom. Eerst moet je haar ontkleurd wor
den en dan opnieuw gekleurd in de gewenste tint. 
Dat verzwakt je haar, waardoor het belangrijk is om 
ook je verzorgingsproducten aan te passen. Niet zo 
avontuurlijk aangelegd? Probeer het dan met het 
Colorista-gamma van L’Oréal Paris: trendy kleuren 
voor 1 dag (de sprays: € 7,99) of enkele wasbeurten 
(wash-outs: € 8,99, bij Di en Kruidvat)

GA VOOR EEN  
WENKBRAUW- 
THREADING 
Wenkbrauwen zijn zoals schoenen: 
ze maken of kraken je look. Dus waar
om zou je de verzorging ervan dan niet 
uitbesteden aan een professional? Elke 
schoonheidsspecialiste kan wel over
weg met een pincet, maar er bestaan ook 
echte brow experts die mee zijn met de 
laatste trends. Zoals Myriam Ayari van 
House of Brows, een van de weinige 
threading-experts, een Aziati sche epi
latietechniek. Ze wikkelt een katoenen 
touwtje tussen haar vingers en rolt het 
over mijn huid om ongewenste haartjes 
te verwijderen. Het is een apart gevoel: 
de draad scheert langs mijn huid als een 
schaar en neemt haartjes mee als een 
pincet. Pijn doet het niet echt, het is al
leszins huidvriendelijker dan waxen. Er 
wordt immers geen chemisch product 
gebruikt en er is ook geen risico op huid
beschadiging. “Threading is aangewe
zen voor mensen met een dunne huid”, 
zegt Myriam. Een ander voordeel: ook 
de onzichtbare donshaartjes worden 
mee verwijderd, wat een extra gepolijst 
resultaat geeft. Na een tiental minuten 
is Myriam klaar. Ik vraag me af of ik 
na al dat plukken nog wenkbrauwen 
overheb, maar tot mijn verbazing 
zien ze er juist voller uit! Myriam 
adviseert me om mijn wenkbrauwen 
een tintje donkerder te kleuren, wat de 
vorm beter doet uitkomen. Ik vertrouw 
haar blind en wandel buiten met het
zelfde euforische gevoel dat een nieuw 
kapsel je kan geven. I’ll be back!
THREADING 15 MIN: € 17,50. TINTING: € 15.  

ONLINE RESERVEREN VIA WWW.HOUSEOFBROWS.BE  

Kaviaar, bijengif, vloeibaar goud, ezelinnen
melk... geen ingrediënt te gek, of ik heb het al ge
smeerd. Maar zelfs ik moest even slikken toen ik 
tijdens mijn vakantie in Thailand verzorgings
crèmes met slakkenslijm zag staan. Dé grote 
hype in Azië. “Dat durf je niet op je gezicht te 
smeren”, lachte mijn man. Dus kocht ik meteen 
twee serums. Slakkenslijm zou hydraterend 
werken en rimpels, puistjes en littekentjes 
verbeteren. De textuur lijkt wat kleverig (of 
zit het in mijn hoofd?), maar het is geurloos en 
wordt snel opgenomen. Het hydrateert goed: 
lijntjes vervagen en mijn huid ziet er fris uit.  
Een exotisch alternatief voor hyaluronzuur!  
PRODUCTEN MET SLAKKENSLIJM VIND JE IN WEBSHOPS ALS  

WWW.PEACHANDLILY.COM ,  WWW.BBCREAMSHOP.EU  

EN HET BELGISCHE WWW.HONEYSU.COM  

VERLEG JE GRENS  
MET SLAKKENSLIJM2.
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6.Er is luxe, natuur, beauty van de bo-
venste plank én wijn: Les Sources de 
Caudalie is mogelijks een van de beste 
spa’s ter wereld. Je komt hier tot rust, 
maar op een ongedwongen manier: 
geen hoofdpijn-veroorzakende detox-
behandelingen, geen strenge, in witte 
schorten gehulde schoonheidsspecia-
listes en geen kille, cleane ruimtes. Wel 
een in de wijnranken van Bordeaux 
verscholen kasteel, met binnen- en bui-
tenzwembad, een fantastische keuken 
(frietjes toegelaten) en een menukaart 
vol heerlijke treatments, waar je naast 
mooier vooral gelukkiger van wordt. Je 
bent vast al onderweg, maar toch nog 
drie ultieme redenen om vandaag nog 
je verblijf te boeken: 

1. Je voelt het al vanaf het moment dat 
de Caudalie-chauffeur je komt oppik-
ken aan de luchthaven van Bordeaux: 
hier heerst zen. Het prachtige kasteel 
is luxueus, maar huiselijk ingericht, 
iedereen is even vriendelijk en geen 
énkele vraag is te veel. Wij werden elke 
ochtend wakker van het getjirp van vo-
geltjes, zwaaiden de kamerramen open 
en lieten de rozengeur binnen. Heaven. 

2. De lijst behandelingen is eindeloos, 
en alles is even goed. Er zijn pakketten, 
maar je kunt ook à la carte bestellen. 
De treatments zijn gebaseerd op vino-
therapie - alles op basis van druiven dus, 
zoals de Caudalie-producten zelf - en 
de Gommage Crushed Cabernet is de 
béste bodyscrub-behandeling die we 
OOIT hebben ervaren. 
 
3. Van de Caudalie-badslippers tot 
de rozen op de kamer en het royale 
ontbijtbuffet: je moet je één keer in je 
leven een prinses voelen. Dat lukt hier.  
WWW.SOURCES-CAUDALIE.COM

BEZOEK EEN TOPSPA

Zouden Aziatische vrouwen hun egale, 
perfecte huid echt te danken hebben 
aan hun uitgebreide verzorgingsrou-
tines? Aangemoedigd door jubelende 
K-beauty-bloggers bekeerde ik me tot 
het tienstappenverzorgingsritueel: 
double cleansing met reinigingsolie en 
gelreiniger, softening toner om weer 
vocht toe te voegen en een essence 
(hybride tussen toner en serum) om de 
huid te verzachten, zodat die de ver-
zorging beter opneemt. De verzorging 
bestaat uit een sheet mask (een vlies-
masker doordrenkt met een weekvoor-
raad serum) om tekorten in sneltempo 
aan te vullen, een spot treatment om 
puistjes, vlekjes of rimpels gericht aan 
te pakken, een luchtige verzorgingscrè-
me en een zonnebescherming, meestal 
met antipollutiecomplex. Tijdens de 
dag fris je je op met een mist: verrijkt 
water dat licht genoeg is om over je 
make-up te verstuiven en dat hy-
drateert on the go. ’s Avonds volg je 
hetzelfde ritueel, maar wissel je je ver-

zorgingscrème en zonnebescherming 
in voor een serum en een sleeping pack 
(een kruising tussen een gelmasker en 
een klassieke nachtcrème).
Het parcours naar de perfecte huid 
bleek hobbeliger dan ik dacht. Het 
belangrijkste struikelblok? Tijd! Twin-
tig minuten extra in de ochtendrace is 
veel gevraagd. Het vliesmasker bleek 
nochtans een efficiënte manier om met 
één blik mijn kinderen uit bed te jagen. 
Of een vroege postbode de stuipen op 
het lijf te jagen. Hoewel ik een gerou-
tineerd smeerster ben, bleek mijn huid 
niet van zo veel aandacht te houden. 
Het geheim zit hem in het zo goed 
mogelijk afstemmen van ingrediënten 
en texturen. Lichte texturen van een 
gespecialiseerd (Aziatisch) merk zijn 
een betere optie dan extra laagjes toe 
te voegen aan je gebruikelijke dagcrè-
me. Mijn gemengde huid en gebrek aan 
geduld gaven er na tien dagen de brui 
aan. Een droge huid zal waarschijnlijk 
wel blij worden van al dat gepamper. 

GA VREEMD  
(VOOR EEN MOOIERE HUID) 
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Ons land is gekend voor chocolade, bier, mode en binnen
kort ook beauty. Naast vaste waarden als Rainpharma en 
ProNails geven verschillende nieuwe Belgische labels je 
steeds minder excuus om niet te smeren en te sprayen met 
moois van eigen bodem. 

 Zoals de minerale makeup van Cent Pur Cent (€ 14,99 
tot € 39,99  www.centpurcent.com) van de Limburgse 
visagiste Caroline Rigo. Als bezige bij (moeder van twee, 
runt een makeupschool en beautycafé Café Beauté in 
Hasselt) zocht ze snelle, gemakkelijke en huidvriendelijke 
producten. Zo kwam ze op het spoor van minerale make 
up: de tien producten bevatten geen olie, bewaarmiddelen, 
parfum of talk. 

 Ook voor huidverzorging kiest de Belg steeds vaker  
voor de natuurlijke weg. Zoals Self (€ 37,25 tot € 57,66  
 www.naturalself.be), huidverzorging op basis van plant
aardige oliën. Zonder chemische bestanddelen, maar met 
aangename texturen en natuurlijke geuren. 

 Het Brusselse Imwé werkt met essentiële oliën voor de 
vier gelaatscrèmes (50 ml: € 42) en bodylotion (200 ml:  
€ 36). Alle producten worden in België geproduceerd, zijn 
voor 98% natuurlijk met Europese of fairtrade en 20% 
biologische ingrediënten. 

 Evocure is eveneens een Brussels merk. Dit antiaging
gamma (van € 35,50 tot € 65  www.evocure.com) werd 
ontwikkeld door een team experts in de medische cosme
tica. Hoge concentraties van actieve ingrediënten bescher
men tegen vrije radicalen en stimuleren de collageenpro
ductie voor een betere huidkwaliteit. 

SMEER BELGISCH

Een slimme meid is op alles voorbereid, 
ook op een onverwacht doktersbezoek of 
zwembeurt. Permanente ontharing is niet 
goedkoop en vraagt tijd. De huid mag niet 
gebruind zijn en enkel haartjes in de actieve 
fase kunnen behandeld worden, waardoor je 
meerdere sessies (gemiddeld 5 à 10) nodig 
hebt voor je definitief haarvrij bent. Doe je 
huiswerk: check de referenties en opleiding 
van de dermatoloog of specialist, je wilt 
immers geen risico lopen op brandwonden 
en littekens. Vraag hoe nieuw het appa-
raat is: recente toestellen zijn doorgaans 
efficiënter, maar voor kleinere instituten is 
het financieel niet haalbaar om steeds het 
laatste nieuwe in huis te hebben. Kies niet 
per definitie voor het goedkoopste aanbod, 
maar kijk zeker ook naar iemands ervaring  
en materiaal.

INVESTEER IN  
PERMANENTE  
ONTHARING8.

9.

 In de parfumsector zijn er eveneens verschillende nieu
we initiatieven. Zoals Billy x Club van Ellen De Veirman, 
die haar passie voor parfum uitwerkte in een lijn van zes 
eau de parfums (50 ml: € 63  www.billyxclub.com). De 
geuren schipperen tussen mainstream en niche en zijn 
geïnspireerd op verschillende subculturen. Moments by 
Reload is dan weer specifiek ontwikkeld voor  millennials. 
Een reeks van twaalf geuren in zakformaat (5 ml: € 5,  
verstuiver: € 12,90  www.momentsbyreload.com), geïnspi
reerd door reizen, lifestyle en het nachtleven. Het ruimste 
aanbod vind je met 66 parfums bij Otentic Perfumes (eau 
de parfum 50 ml: vanaf € 69  www.otenticperfumes.com). 
Maar geen paniek: kleuren, beelden, woorden en muziek 
leiden je intuïtief naar de geuren van je smaak. 


