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Een nieuw seizoen geeft altijd zin om eens 
iets anders uit je beautycase te toveren.  

Dit zijn de 10 trends van het najaar die wij 
het spannendst vinden.

D O O R  S O F I E  A L B R E C H T .

B E A U T Y
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HETE 
HERFST

TIJDENS EN NA JE 
WORK- OUT
Toen Evy Gruyaert ons massaal aan 
het lopen, fietsen en aan de yoga 
kreeg, nam ook de behoefte aan 
aangepaste cosmetica toe. In de VS 
lanceerden professionele atletes 
Sweat Cosmetics: make-up die je 

er ook tijdens en na je work-out goed doen uitzien, 
in praktische verpakkingen Voorlopig nog niet in 
Europa te krijgen, maar langhoudende, waterproof 
make-up bestaat natuurlijk al langer. Bij M.A.C 
vind je de Pro Longwear-lijn (vanaf € 17,50), YSL 
brengt Encre de Peau (in fluide en compact vanaf 
€ 51,50) uit, Dior Forever Peau de Mousse foun-
dation (€ 47,96) houdt de huid tot 16 u mat met 
een naturel resultaat. De bijbehorende Forever 
Under cover concealer biedt langdurige water-
proof camouflage. Na je work-out zijn de Clean 
Slate Workout Wipes van Mio (25 stuks: € 32,12, 
via mioskincare.co.uk) een waardig alternatief voor 
de douche. Biotherm ontwikkelde in samenwer-
king met een sportarts de Skin Fitness-lijn, met 
een zacht doucheschuim (€ 15), een verstevigende 
crème die vermoeide spieren helpt ontspannen  
(€ 49) en een hydraterende, kalmerende body-
lotion (€ 28). Lancôme liet zich door het principe 
van intervaltraining inspireren bij het ontwikkelen 
van zijn Visionnaire Crescendo nachtpeeling  
(30 ml: € 75). De peeling werkt in twee verschillen-
de intensiteitsfasen. De eerste twee weken krijgt 
de huid een conditietraining om zich voor te berei-
den dankzij een milde exfoliatie met fruitzuren. De 
tweede helft wordt de intensiteit opgevoerd met 
10% salicyl- en glycolzuur om lijntjes te verzach-
ten, de teint te egaliseren en poriën te verfijnen.

COLLABS IN KLEUR

Modeontwerpers en make-up: het blijft 
een match die inspirerende dingen ople-
vert. Dit zijn de opmerkelijkste samen-
werkingen:
• Lancôme x Olympia Le-Tan: Lancôme 
is niet aan zijn eerste designer collab toe. 
Onder andere Anthony Vaccarello en 

Alber Elbaz ontwikkelden al een limited edition make-up 
voor het merk. Dit najaar is het de beurt aan Olympia Le-
Tan. De Chic Parisien-ontwerpster bracht haar fantasie-
wereld tot leven in een make-uppalet (€ 65) dat je alleen al 
voor de verpakking wilt!
• L’Oréal Paris x Balmain Paris: het make-upmerk zag 
wel iets in de esthetische visie van Balmain-brein Olivier 
Rousteing en vertrouwde hem hun bestseller lipstick Co-
lor Riche (€ 14,99) toe. Rousteing ontwikkelde 12 nieuwe 
tinten, stak ze in een nieuw jasje én tekende voor de publi-
citeitscampagne.
• Estée Lauder x Victoria Beckham: haar vorige collectie 
verkocht als zoete broodjes, dus mag Beckham haar tover-
stokje nog eens bovenhalen voor een limited edition make-
upcollectie (vanaf € 36,22). De Victoria Beckham 2.0-  
collectie ligt vanaf 9/10 in een selectie parfumerieën en 
koop je ook via esteelauder.com.
• Frederic Malle x Alber Elbaz: de leegte na zijn ontslag 
bij Lanvin vulde modeontwerper Alber Elbaz op met de 
ontwikkeling van een parfum samen met Frederic Malle. 
Hij wilde de geur van een couturejurk oproepen, en kreeg 
Superstitious (EDP 50 ml: € 180), een elegante rozengeur 
met vintage kantje. Te vinden bij Senteurs d’Ailleurs in 
Brussel en Parfuma in Antwerpen.
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ALLES OP EEN STICK
Handig on the go: sticks. Niet alleen als lipstick, 
maar ook andere make-up wordt praktischer 
in stick. By Terry lanceert de concealer Stylo-
Expert Click stick (€ 31,50, Ici Paris XL), Smash-
box brengt de Studio Skin Shaping foundation 
(€ 39, Ici Paris XL) met ingebouwde contour en 
de matterende Photo Finish Primer (€ 36). Ook 
haar- en huidverzorging worden een pak gebruiks-
vriendelijker in stickvorm. L’Oréal Professionnel 
Tecni Art heeft een Glow Stick (€ 19) die glans 
aan je haar geeft en kroezen onder controle houdt. 
Cleansers in stickvorm vind je bij Urban Decay en 
Clinique. Cliniques Take Off The Day Eye Make-
up Remover stick (€ 23,30, Inno, clinique.be) is 
perfect voor een touch up overdag of je waterproof 
oogmake-up ’s avonds eraf te halen. Urban Decay 
ontwikkelde de Meltdown Makeup Remover Lip 
Oil Stick (€ 18, Ici Paris XL) speciaal voor hard-
nekkige lipstick en een dikkere stick (€ 25) voor 
het hele gezicht. De balsem verandert in een olie 
om de make-up op te lossen en met wat water bij 
verandert hij in een schuim dat makkelijk afspoelt.

SHORT HAIR, 
DON’T CARE

Het internet schreeuwde moord 
en brand over de ‘korte’ coupe van 
Kate Middleton, maar een hoop 
bekende sterren lieten er pas écht de 
schaar in zetten. Katy Perry, Cara 
Delevingne en Scarlett  Johansson 
kozen voor een pittige pixie. Bij 
Lena Dunham, Kate Hudson en 
Kirsten Stewart werd zelfs de ton-
deuse bovengehaald. De dames zien 
er fantastisch uit, dus heel wat fans 
zullen volgen. Durf jij?

63 HEAVY METAL

Metallics zijn dit najaar 
duidelijk terug hot en hap-
pening. Niet alleen op ogen 
en lippen, maar ook op je 
haar! Majirel brengt in ok-
tober The Metals-collectie 
uit. Een van de mooiste  
tinten is een metallic grijs, 

dat meer buitenaards dan bejaard is. 
Ook Redken heeft een metallic grey in 
zijn ombré-collectie. Ook in make-up 
is het metal-aanbod groot. Bij Dior 
speelt Peter Philips met het contrast 
tussen metallic en matte in zes nieuwe 
tinten Rouge Dior (€ 38,43) en de 
Metalizer Eyes & Lips (€ 25,03), een 
vederlichte crème met intens pigment 
en metallic effect voor ogen en  lippen. 
M.A.C lanceert Metallic Lips (€ 19,50) 
en Smashbox Be Legendary Liquid 
Metal (€ 24, Ici Paris XL) met een 
chrome finish. De nagellak van Only 
You (€ 4,95, Ici Paris XL) is dit najaar 
geïnspireerd op het noorderlicht.

GEKUSTE LIPPEN
Make-upgoeroe Val Garland, begonnen 
als creatief directeur bij L’Oréal Paris, is 
het brein achter de ‘snogged lips’ die op-
vielen op de catwalks van onder andere 
Giambattista Valli, Preen en Public 
School. “Zo’n intense kleur op de lippen 
die uitbloedt naar buiten toe heeft iets 
heel sexy. Alsof je net kersen hebt gege-
ten of hebt gekust.” Het moet er ‘gemak-
kelijk’ uitzien, meent Garland. En dat is 
het ook: breng een kleur met je vingers 
aan, dep in het midden en wrijf naar  
buiten. Voor een keer is het niet erg als  
je buiten de lijntjes kleurt.
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WITTE BLOEMEN  
IN DE LUCHT
Vorig jaar was het al rozen wat de klok sloeg, 
dit najaar nemen de witte bloemen de scep-
ter over. Jasmijn is een eeuwige klassieker, 
maar krijgt tegenwoordig stevige concur-
rentie van tuberoos. Dit kleine bloemetje 
heeft een ongelooflijke kracht en sensuali-
teit. Denk maar aan klassiekers als Robert 
Piguet’s Fracas en Dior Poison. Anno 2017 
wordt die kracht veel transparanter gebracht 
in moderne uitvoeringen zoals het kruidige 
Twilly d’Hermès (EDP 50 ml: € 88) of het 
frisse Extraît de Cologne Tubéreuse Hé-
donie (100 ml: € 59) van Roger & Gallet. 
Ook Aerin Lauder belicht de veelzijdigheid 
van de tuberoos met het frisse Tubereuse Le 
Jour en het sensuelere Tubereuse Le Soir 
(allebei parfum 50 ml: € 195). Nog meer wit-
te bloemen vind je bij Elie Saab Girl Of Now 
(EDP 50 ml: € 85), Chanel Gabrielle (EDP 
50 ml: € 103) en Thierry Mugler Aura.
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ANTIPOLLUTIE RUKT OP
In Azië, waar de pollutie in grote steden vaak 
tast- en zichtbaar is, is antipollutieverzorging al 
langer populair. Maar ook in het Westen worden 
we steeds gevoeliger voor de problematiek. Pol-
lutie heeft een effect op onze huid, die doffer 
wordt, kampt met onzuiverheden, gevoeliger 
wordt voor irritaties en sneller veroudert. De 
grote schuldigen? Luchtvervuiling, uv-stralen, het 
blauwe licht van schermen, airconditioning, ver-
warming, chemicaliën en smog. Pollutie bestaat 
uit minuscule partikels die zich vastzetten op de 
huid, oplossen in onze talglaag en zo de huid kun-
nen binnendringen. Ze lokken vrije radicalen uit 
die stress veroorzaken, de cellen beschadigen en 
de huidbarrière aantasten. Grondig reinigen is dus 
belangrijk, net als antioxidanten, een uv-filter en 
kalmerende, herstellende ingrediënten om de huid 
zo sterk mogelijk te houden. Nivea brengt in het 
najaar Urban Skin uit, een verzorgingslijn met 
focus op herstel, reinigen en beschermen tegen 
pollutie. Ook bij Nuxe (Biobeauté Anti-pollution 
en Crème Fraîche de Beauté), Décleor (Hy-
dra Floral), Yves Rocher (Elixir Jeunesse) en 
Biotherm (Skin Oxygen) vind je aangepaste 
verzorgingslijnen. De make-up van Clarins bevat 
standaard een antipollutiecomplex, net als ver-
schillende verzorgingsproducten.
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EEN VLEUGJE  
MAGIE
Unicorn Snot lipgloss op de lip-
pen, mermaid ogen, rainbow hair 
en Karma-parfum (Lush). De 
selfies op sociale media hebben 
de laatste tijd iets magisch. En 
hoewel dat gesneden koek is voor 
tieners op Tomorrowland, blijkt 
deze trend toch groter. Onze hang 

naar magie en mystiek wordt ook dit najaar 
gevoed, onder andere met een nieuw parfum 
van Thierry Mugler. Aura (hervulbare EDP 
50 ml: € 96) draait om het (bovennatuurlijke) 
instinct van de vrouw, een haast dierlijke intuï-
tie. De mysterieuze oosterse geur werd verpakt 
in een smaragdgroen hart van edelsteen, waar-
van je zo gelooft dat het je magische krachten 
verleent. Maar het is ook een symbolische 
naam die niet toevallig met een A begint. Net 
als Coco Chanel en Christian Dior is Thierry 
Mugler erg bijgelovig. De parfums die hem 
veel succes brachten (Angel, Alien en A*Men) 
beginnen immers allemaal met een A en  
bestaan uit 2 lettergrepen. De sterren voor 
Aura staan gunstig... Ook modelabel Marc 
Cain is in de ban van het mystieke en lanceert  
een trio geuren onder de noemer Mysteriously 
(prijs op aanvraag). De Magic Potions die  
Viktor & Rolf uitbrengt, zijn jammer genoeg 
niet voor de Belgische markt.
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MONOKLEUR MAKE-UP

Lipstick en nagels op elkaar of op je outfit afstemmen, 
deden onze moeders al, maar dit najaar drijven we het 
nog een tikkeltje verder. Monochromatic make-up is een 
moeilijk woord voor het opmaken van ogen, lippen én 
wangen in één kleur(familie). Als celebs als Gigi Hadid 
en Rihanna er zich aan wagen, kun je er donder op zeg-
gen dat het navolging zal krijgen. Hoe doe je het? Kies een 
kleur die je eigen teint flatteert (meestal tussen nude, roze 
en bruin. Rood voor de durvers). Het lukt met een lipstick, 
maar er bestaan ook multifunctionele kleurproducten, 
zoals Dior’s Metalizer eyes & lips (€ 25,03).
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