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Let’s get naked
Urban Decay opent op donderdag 10 september een eerste shop-in-shop bij ICI
Paris XL in de Brusselse Nieuwstraat. Het Amerikaanse cultmerk is bij beautyliefhebbers vooral bekend om zijn ‘Naked’-oogschaduwpaletten met sterk gepigmenteerde,
neutrale tinten. Ook het Naked Smokey-palette, de langverwachte vierde telg
uit de Naked-familie, is vanaf dit najaar in Brussel verkrijgbaar. Goed om weten:
de eerste vijftig klanten krijgen op de openingsdag een gratis Naked-palet.
ICI Paris XL, Nieuwstraat 37, Brussel
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Herfst op je huid
Powerparfums

Samengesteld met ons fijnste
penseel: 10 pagina’s vol nieuws,
trends en massa’s inspiratie,
want ook de beautywereld
staat niet stil.
samenstelling

Natalie Helsen en Laure Vandendaele

Met de temperatuur die aan het dalen gaat,
dringt een zwoeler, warmer parfum zich.
Tom Ford en Narciso Rodriguez hadden
beiden sensuele vrouwen die niet van de
poes zijn voor ogen bij het ontwerpen van
hun nieuwe geur. Fords Noir pour Femme
(de langverwachte tegenhanger van mannengeur Noir) sluiert warm met sandelhout, vanille en amber terwijl Rodriguez
met het absolu van ‘for her’ naast sandelhout ook met musk en patchoeli bezweert.
Noir Pour Femme van Tom Ford, eau de parfum,
vanaf 68,50 euro
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For her l’absolu van Narciso Rodriguez,
eau de parfum vanaf 58 euro
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Of we dat nu willen of niet,
de herfst komt eraan. Tijd
dus om die zonnecrèmes en
aftersun op te bergen en dat
zomerhuidje voor te bereiden op
een nieuw seizoen.
1. Capture Totale Eye
Serum van Dior belooft
een frisse blik, 112 euro.
2. Het vloeibare serum
Force C3 van Helena Rubinstein geeft de huid een
boost dankzij een hoge
concentratie vitamine C,
150 euro.
3. Caudalie lanceert een
dagcrème die de huid lift
en beschermt tegen de
herfstzon (SPF20), 44 euro.
4. Yves Saint Laurent pakt
uit met een voedende olie
die zo licht is als water. De

olie vervaagt fijne lijntjes,
voedt de huid en laat een
frisroze gloed na, 113 euro.
5. Nieuw in het gamma van
Chanel: een luxueus massagemasker dat de huid
verstevigt dankzij het actieve bestanddeel 3.5-DA,
76 euro.
6. Deze kleurloze balsem
van Guerlain versterkt de
stof die je lippen een lichte
kleur geeft, dankzij een
wisselwerking met de pH
van de huid, KissKiss Roselip, 38,50 euro.
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1935: Lancômes eerste
parfums Tendres Nuits, Kypre,
Tropiques, Bocages en
Conquête worden voorgesteld
tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel.
1946: lancering van de
Velours Powder en de
Shaker lipstick
1952: Lancôme brengt de
allereerste versie van het
wereldberoemde parfum
Trésor op de markt
1967: het merk brengt met
Lancômatique de eerste echte
mascara op de markt
1970: oprichter Armand
Petitjean overlijdt op
84-jarige leeftijd.
1983: Italiaans actrice en

helende crème die het jonge
Lancôme op de kaart moest
zetten. Nog een jaar later
breidde hij het gamma verder
uit met maquillage en innovatieve cosmetische producten.
In 1964, bijna dertig jaar na
de lancering van ‘Institut
Lancôme’, werd het merk
overgenomen door de L’Oréal
Group, waar het verder uitgroeide tot een van ’s werelds
meest gerenommeerde cosmeticamerken. Tachtig jaar
na de lancering van het eerste
parfum is het Franse label
wereldwijd verkrijgbaar in
meer dan 130 landen. Een hele
verdienste, zeker in tijden
waarin de grootste cosmeticamerken hun roem te danken
hebben aan beroemde modehuizen waaraan ze gelinkt
zijn, denk maar aan Chanel,
Dior en Burberry.

‘Die bruine lippenstift
met gouden glans móést
gaan. Ik wil Lancôme
toegankelijk maken voor
een jonger publiek’
Lisa Elridge
kersvers Lancôme-zwaargewicht

model Isabella Rossellini wordt
ambassadrice van het merk en
zal dat 14 jaar lang blijven
1990: Lancôme brengt de
Beauty

vernieuwde versie van Trésor uit
1993: Lancôme lanceert de
Artliner eyeliner, tot op
vandaag een van de meest
populaire eyeliners
2002: lancering van de bijzon-

Al 80 jaar
eeuwige jeugd
Na acht decennia is het Franse
cosmeticahuis Lancôme nog altijd
alive and kicking. En dat wordt
het hele jaar door gevierd. Hoe je
dat doet, al die decennia relevant
blijven? Wel, zo.
tekst Laure

Vandendaele

p mijn 16de verjaardag, een door
wispelturige hormonen gedirigeerde viering
ergens rond de
eeuwwisseling,
deed mijn moeder
me mijn eerste
echte parfum
cadeau. Het werd een eau de
parfum in een chique, elegante fles dat kwistig verstoven olfactorische voorbodes,
zoals de mierzoete geurwatertjes van Oilily (en andere
pubergeuren met het woord
‘girl’ op de flacon gegraveerd),
zou verzwelgen in een wolk
van pre-volwassenheid.
Hoewel ik sinds mijn 16de
levensjaar aan weinig dingen
– mannen, idealen, principes –
trouw bleef, draag ik Miracle
sinds die dag jaar in, jaar uit
als een welriekend en vertrouwd capeje om me heen.

O

Een ochtendritueel dat
onbestaande zou zijn, als ene
Armand Petitjean in 1935 zijn
dagen liever als, ik zeg maar
iets, timmerman had doorgebracht. In plaats daarvan
legde hij de funderingen van
wat een van de grootste cosmeticahuizen ter wereld zou
worden. Op 21 februari 1935
was Maison Lancôme een feit.
In de beginjaren lag de focus
van het huis, dat zijn naam te
danken heeft aan de ruïnes
van het Château de Lancosme,
vooral op parfums: de eerste
vijf geuren – Tendre Nuit,
Bocages, Conquete, Kypre en
Tropiques – werden tijdens de
Wereldtentoonstelling van
1935 in Brussel aan het grote
publiek voorgesteld.
Niet veel later richtte de
ambitieuze Petitjean zijn pijlen op de wereld van de huidverzorging. Hij lanceerde
Nutrix, een verzorgende en

der populaire Juicy Tubes
2007: Kate Winslet
wordt de nieuwe
ambassadrice van het huis
2012: lancering La Vie est

Beroemde
ambassadrices
In de tachtigjarige geschiedenis van Lancôme is er één
constante: de Lancômevrouw. Van in het prille begin
tot op de dag van vandaag is
zij er eentje die haar geluk
koesteren tot levenskunst verhief. Dat de Lancôme-vrouw
zelfs na tachtig jaar nog steeds
bulkt van die onevenaarbare
Franse ‘joie de vivre’ weet ook
huidig directeur-generaal
Françoise Lehmann:
“Iedereen houdt van feel-good
films. Wel, Lancôme staat
garant voor feel-good beauty.
Met de lancering van La Vie
est Belle in 2012 werd
Lancôme de voortrekker van
een wereldwijde beweging die

Een greep uit
het uitgebreide
archief
van Lancôme:
Eau de Parfum
Marrakech
Eau de Parfum
Trésor
Nutrix, eerste
verzorgings
crème
uit 1936
Poudre Velours

het ‘recht op geluk’ afdwingt.
Het parfum werd niet alleen
een van de grootste successen
uit de parfumgeschiedenis,
het katapulteerde ons naar
een nieuwe dimensie, met een
moderne en positieve benadering van beauty.”
Ook de ambassadrices die
het huis al jaar en dag vertegenwoordigen, sluiten volledig aan bij het DNA van het
huis, van actrice en model
Isabella Rossellini tot
Parisienne pur sang Caroline
de Maigret. De 40-jarige
muziekproducer en model
was trouwens het gelegenheidsbrein achter de huidige
herfstcollectie. Verder lenen
ook kleppers zoals Kate
Winslet, Penelope Cruz, Julia
Roberts en, meer recent,
actrice Lupita Nyong’o hun
gezicht en hun uit girl power
gemetste imago aan het acht
decennia oude label. “Al onze
rolmodellen vertegenwoordigen zoveel meer dan enkel
uiterlijke schoonheid. Isabella
Rossellini staat voor liefde,
kracht en tijdloze elegantie.
Actrice Penelope Cruz belichaamt sensualiteit, Kate
Winslet is onze vriendin, onze
vertrouwelinge die weigert
om aan onrealistische
schoonheidsidealen te voldoen. Dat maakt haar alleen
nog mooier.”
Hoewel het Lancôme aan
degelijke ambassadrices niet
ontbreekt, was vooral de
keuze om met Oscarwinnares
Lupita Nyong’o in zee te gaan
een scharniermoment in de
recente geschiedenis van
Lancôme. Voor het eerst koos

Afgelopen juli verzamelden
alle Lancôme-gezichten
in Parijs voor de 80ste
verjaardag van het
cosmeticalerk
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DE LEVENSLOOP
VAN LANCOME

Nieuw in parfumland:

Azzedine Alaïa
Met zijn nauw aansluitende, vrouwelijke
silhouetten loopt hij al
dertig jaar in de kijker.
Maar op parfumgebied
bleef het stil bij Azzedine Alaïa. Tot nu.

Parisien Inspiration, herfstcollectie 2015

Beauty

Nieuwe wind
Baanbrekende ambassadrices, verrassende samenwerkingen (zo werkte het label in
het verleden al samen met
modehuis Lanvin, in oktober
liggen de oogschaduwpaletten van designer Anthony
Vaccarello in de winkel) en
een sterk digitaal platform
zorgen ervoor dat Lancôme,
zelfs op deze gezegende leeftijd, relevant blijft in de
wereld van de cosmetica.
Om ook de collecties van
het merk fris en vernieuwend
te houden, werd Lisa
Eldridge, gevierd make-up
artiest en YouTube-fenomeen,
gestrikt. Eldridge ging begin
dit jaar aan de slag als Global
Creative Director en staat in
voor ontwikkeling van
nieuwe producten, kleuren en
texturen. Verder maakt ze ook
veel bekeken beauty tutorials,
waarin ze vrouwen via het
internet leert hoe ze de producten van Lancôme zelf het
best kunnen gebruiken. “Ik
nam geen genoegen met
enkel de titel”, vertelt Lisa
Eldridge ons lachend in een
duizelingwekkend mooi
appartement in Parijs. “Ik wil
nieuwe producten ontwikkelen en Lancôme toegankelijk
maken voor een jonger
publiek.” Om dat te realiseren,
moest Eldridge een paar beststellers uit het gamma
schrappen. “Ik hoop dat de
die hard-fans me zullen verge-
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ven, maar die bruine lippenstift met gouden glans moest
gaan! Andere klassiekers,
zoals de Grandiôse-mascara
en een paar lippenstiften, hadden dan weer enkel een makeover nodig.”
Lancôme ligt Eldridge na
aan het hart. Het was immers
dat merk dat ze tijdens haar
dagen als winkeldame in een
Londens luxewarenhuis aan
de man moest brengen.
Twintig jaar later bepaalt zij
welke producten in diezelfde
winkels komen te liggen. En
Eldridge weet wat dat moet
zijn. “Het is belangrijk om te
blijven vernieuwen, om de
zaken fris te houden. Tijdens
mijn research zag ik dat het
tijdens de jaren 60 en 70 bergafwaarts ging voor Lancôme.
Zij hielden toen bijvoorbeeld
nog steeds vast aan de zware,
verpakte lippenstiften uit de
40 en 50 terwijl heel wat merken met nieuwe materialen
zoals plastiek experimenteerden. Pas in jaren 80 werd het
imago van het huis in ere hersteld.”
De invloed van het
bekende internetgezicht zal
pas vanaf volgende zomer
echt voelbaar zijn, dan liggen
de eerste Lancôme 2.0 collecties in de winkel. Zolang ze
Miracle maar niet uit het
gamma schrapt, wens ik het
huis nog heel wat extra jaren
toe.

tekst Claire Thys

Givenchy-ontwerper Riccardo
Tisci stuurde zijn modellen als
‘Victoriaanse Chola’s’ de catwalk op,
compleet met neusringetjes en
overdadige gezichtsbling

MIER
ZOET

an Greta Garbo tot Rihanna: geen
enkele ontwerper kent zo’n brede en
trouwe fanbase als Azzedine Alaïa,
en dat al decennialang. Hij leerde de
kneepjes van het vak bij Guy Laroche
en werd in de jaren 80 beroemd met
zijn strakke jurken, die hem de bijnaam ‘the king of cling’ opleverden.
Sindsdien is hij trouw gebleven aan
zijn creatieve visie: elegante ontwerpen waarin vrouwen zich verleidelijk en sterk
voelen. Hij volgt geen trends en bepaalt zijn
eigen tempo, dat veel trager ligt dan dat van de
mode-industrie met halfjaarlijkse ready-towear, en pre-fall en cruisecollecties. Kortom: hij
doet vooral zijn eigen zin, en dat is de reden
waarom het zo lang wachten was op een parfum. Al wist hij precies wat hij wilde: het parfum moest ruiken naar sissend koud water op
hete kalksteen. Een herinnering aan zijn kindertijd in Tunesië, waar zijn oma dat deed om het
binnen fris te houden.

V

Puur persoonlijk
Met dit idee in zijn achterhoofd schreef hij een
parfumwedstrijd uit en de 38-jarige Marie
Salamagne van parfumhuis Firmenich sprong
meteen in het oog. “We hadden een instant
klik”, vertelt Marie. “Het was een ongelofelijke
ervaring om met hem samen te werken.
Andere ontwerpers voor wie ik geuren
creëer, zoals Giorgio Armani, krijg ik nooit
te zien, maar met monsieur Alaïa zelf had
ik bijna maandelijks een afspraak.”

O.P.I houdt
het zomergevoel
nog even vast met
deze twee mierzoete
nagellakjes:
Gelato on My Mind
en Purple Palazzo
Pants uit de Venicecollectie, 14,80 euro
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Azzedine houdt het graag gezellig, zo’n
afspraak vond dan ook plaats bij hem thuis.
Naast Alaïa zelf zaten onder andere ook Carla
Sozzani, zijn vaste zakenpartner, en Martin
Szekely, de Franse designer die de flacon ontwierp, rond de tafel. Marie: “Iedereen mocht
zijn mening geven over alle aspecten van de
geur. Aan mij vroeg hij wat ik van het flacon
vond, terwijl de designer zijn mening mocht
geven over het parfum. En er was geen deadline.
‘Als het beter kan, dan nemen we daar de tijd
voor’, zei hij vaak.”
Al was het duidelijk wie de baas was.
“Monsieur Alaïa vroeg onze mening, maar de
eindbeslissing lag altijd bij hem. Hij werkt heel
intuïtief en heeft een heel sterk karakter.”

Verrassend licht
Het resultaat is een elegante geur in een donkerbruine flacon, geïnspireerd op het uitgewerkte
leer dat hij vaak in zijn accessoires verwerkt.
Verrassend licht en subtiel voor iemand die met
zo’n rijke kleuren en stoffen werkt en bekend
staat om zijn heel vrouwelijke snit. Marie
Salamagne: “Ik mocht geen vanille gebruiken,
dat zou voor een te volle geur zorgen, en hij wou
ook geen oriëntaalse geur, want dat zou te voorspelbaar zijn.” Dus combineerde ze roze peper
met pioenen, fresia’s en muskus voor een parfum dat eerst fris en bloemig ruikt, om dan over
te gaan naar een wat diepere geur, “die net zoals
een Alaïa-jurk aangenaam dicht op de huid zit.”
Alaïa Paris, eau de parfum, 92 euro voor 50 ml

Beauty

een internationaal luxemerk
voor een ambassadrice van
Afrikaanse origine, een statement waarmee het huis het
belang van diversiteit, ook in
de beautywereld, wil onderstrepen. “Dat is al jaren een
van onze missies”, zegt
Françoise Lehmann. Lupita is
jong, mooi, ambitieus, getalenteerd en de geknipte figuur
om het klassieke label aan een
jonger publiek voor te stellen.
“De aankondiging van de
samenwerking in 2014 kon
overal ter wereld, van Europa
tot Azië, op heel wat bijval
rekenen”, aldus Lehmann.

Trend 1

Trend 2

Smokey eyes
à la carte

Rode lippen
Gespot bij 3.1. Phillip Lim, Dolce
& Gabbana, Marchesa, Carolina
Herrera, Céline, Donna Karan,
Kate Spade, Peter Pilotto, Emilio
Pucci, Acne Studios, Christian
Wijnants, Veronique Branquinho.

Gespot bij Fendi, Proenza
Schouler, Oscar de la Renta,
Roberto Cavalli, Dior, Chanel,
John Galliano, Anna Sui, Paco
Rabanne, DKNY, Rodarte, Zac
Posen, Diane Von Furstenberg,
Elie Saab, Tom Ford, Burberry,
Nicole Miller, Burberry Prorsum,
Alexander Wang, Paul Smith,
Blumarine, Costume National,
Marni, Ann Demeulemeester.

De look: Na seizoenen van flat-

terende huidskleuren en transparante glosstinten is het weer
tijd voor statement lippen. Maar
wel in rood. Al is de keuze
breed: van bessen- tot brandweerwagenrood, en alles ertussen. Baltasar Gonzalez Pinel,
director of make-up artistry bij
M.A.C, raadt aan om rode lipstick met lichte hand aan te
brengen voor een natuurlijk,
niet al te perfect resultaat. Zijn
tip: “Laat je inspireren door de
jaren zeventig en kies de typische, warme tinten van toen,
zoals baksteenrood, wijn- en
oranjerood. Bij voorkeur mat.”
Voor de durvers is er zelfs zwartrood, zoals we zagen bij Marc
Jacobs en Giles.

M.A.C VOOR MONIQUE LHUILLIER

samenstelling
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Sofie Albrecht

5

De wapens:
1 Oogschaduw Dior Addict
Fluid Shadow N°275 Cosmic
(36 euro).
2 Mascara M.A.C in Extreme
Dramatic Lash (23,50 euro).
3 Eyeliner YSL Rebel Kajal
(30,50 euro).
4 Oogschaduw Chanel
Les 4 Ombres N°244 Tissé
Jazz (50 euro).
5 Oogschaduw Clarins Ombre
Matte in 08 Heather (taupe) of
Carbon (zwart) (22,50 euro).

4

1

5

DMmagazine 29 augustus 2015

108 — 109

Beauty

dacht lopen dit seizoen. Maar
de interpretatie is zeer divers.
Veelal grafisch, zoals een
scherpe cat eye bij Chanel of de
luipaardprint van Peter Philips
voor Dior. Volgens Baltasar
Gonzalez Pinel van M.A.C mag
het allemaal wat bruter en minder perfect dan de vorige seizoenen: “Rokerige tinten die een
tikje vuil ogen, alsof je gefeest en
geslapen hebt met je make-up,
geven het iets chics en
moderns”. Een ‘easy smokey
eye’ dus, die je stevig uitblendt,
zodat het intens en zacht tegelijk is. Kies zwart, donkere
metallics of sombere tinten als
paars, kaki of nachtblauw. Werk
af met flink wat mascara.

CHANEL

De lippenstiften:
1 Vuurrood in hoogglans met
Estée Lauder Pure Color Envy
Liquid Lip Potion (33,11 euro).
2 Fel, feller, felst: Rimmel Moisture Renew Lipstick in In Love
With Ginger (10,99 euro).
3 Bessenrood bij Clarins Joli
Rouge N°742 (24 euro).
4 Mat paprikarood bij M.A.C
Matte in Chili (19,50 euro).
5 Zachtrode satijnglans bij
Jane Iredale PlayOn Lip Crayon
in Hot (22 euro).

4 herfsthypes
gespot op de catwalk
Rode lippen, smokey eyes… Op het eerste
gezicht lijken de make-uptrends van
dit najaar weinig vernieuwend. Maar ga
voor de juiste interpretatie, en je geeft er
zo een persoonlijke, eigentijdse twist aan.

De look: Ogen gaan met de aan-

Trend 3

De paardenstaart
Gespot bij Dior, Victoria
Beckham, Chanel, Prada,
Carolina Herrera, Michael Kors,
Hervé Leger.

terug en wel op alle mogelijke
manieren. Glad gekamde staarten voor een androgyne look
(Chanel), superlang, steil en
asymmetrisch (Dior), hoog op
het hoofd (Prada), ingepakt met
leer (Carolina Herrera), los en
vrij (Michael Kors) of laag en
ingevlochten (Hervé Leger). De
meest opvallende versie was die
van Dior, waar topkapper Guido
Palau, creative director voor
Redken, koos voor een gesofisticeerde moderniteit. “Het is niet
meteen de doorsnee paardenstaart, het heeft iets bevreemdend futuristisch omdat het zo
asymmetrisch en lang is.” Zo
doe je het: Gebruik een product
om de haarpunten te beschermen en een primer. Bereid je
haar voor op de brushing met
een beschermende, gladmakende lotion. Met een kam
maak je een diepe scheiding.
Föhn het haar glad met een
ronde borstel. Maak het haar
vast in een lage zijdelingse paardenstaart en wikkel een beetje
haar rond het elastiekje om het
te verbergen. Fixeer ten slotte
met een lak voor een glad resultaat.
De wapens:
1 Een ronde borstel.
2 Een elastiekje.
3 Verzorging Redken Extreme
Length Primer (30 euro).
4 Leave-in conditioner Redken
Extreme Length Sealer (30 euro).
5 Kérastase Sleek Forme Fatale
Blowdry gel (28 euro).
6 L’Oréal Professionel Infinium
haarlak (12,80 euro).

DIOR

Beauty

De look: De paardenstaart is
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Trend 4

Een
natuurlijke
huid
Gespot bij J Crew, Kate Spade,
Ralph Lauren, Michael Kors,
Jason Wu, Donna Karan, Chloé,
Balmain, Burberry, Calvin Klein,
Valentino, Nina Ricci.

poeders en strobing creams
opzij want een zwaar
opgemaakte teint is passé. Een
natuurlijke, frisse huid op z’n
best – alsof je net een gelaatsverzorging hebt gehad of een
deugddoende wandeling
maakte – is de basis van een
geslaagde look. Dat effect krijg
je met een royale lik hydraterende crème en wat concealer
waar nodig. Heb je iets meer
hulp nodig, dan kun je perfectie
faken met een lichte foundation
of een transparante primer die
poriën en imperfecties optisch
verkleint en de huid een gloed
(geen glans!) geeft. Een crèmeblush in roze of abrikoos zorgt
voor een gezonde blos. Geen
poedertexturen, want dat staat
te gesofisticeerd.
De wapens:
1 Jane Iredale Smooth Affair
Facial Primer & Brightener
(50 ml: 50 euro).
2 Fix It concealer van Dior
(37 euro).
3 Een lichte foundation zoals
Burberry Fresh Glow foundation
(41 euro).
4 Crèmeblush van Dior
(bv N°675 Cosmopolite Coral:
>36 euro) of Givenchy Blush
Mémoire N°02 Rose Délicat
(37 euro).
5 Een goede hydraterende
verzorging, zoals Lancaster Skin
Therapy Perfect Texturizing
Moisturizer (50 ml: 55,50 euro).

BURBERRY
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De look: Leg de highlighters,
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