
HAARFIJN 
Deze Fine Restoring Hair Shampoo en Fine Nou-

rishing Hair Conditioner van Self bevatten 100% 

natuurlijke ingrediënten, waaronder jojoba-olie en 

shea butter, en verzorgen en hydrateren de hoofd-

huid. Bovendien zijn beide producten  

gecertificeerd halal, vegan én cruelty free.  

Self
Fine Restoring Hair Shampoo  —  €32,50
Fine Nourishing Hair Conditioner  —  €34,50
naturalself.eu

DE GROTE VERDWIJNTRUC 
Recente littekens vervagen? Yes you can, door 

ze elke dag in te smeren met deze Fascinating 

Broccoli Seed Oil van het op en top Belgische 

RainPharma. De verfijnde olie is - zoals de 

naam al doet vermoeden - gemaakt van bro-

collizaad en zuivert, verzacht en voedt huid én 

haar. Een klassieker!

RainPharma
Fascinating Broccoli Seed Oil  —   €69,95

rainpharma.com

BYEBYE, PUISTEN!   
Bombi is gespecialiseerd in de ontwikkeling van antimicrobiële middelen die 

infecties van de huid tegengaan. Na vijf jaar onderzoek en ontwikkeling lanceert 

het Nederlandse biotechnologiebedrijf nu een eerste, revolutionaire lijn verzor-

gingsproducten die mensen helpen bij het behandelen van acne. Bombiliysin, 

het voornaamste ingrediënt, herstelt de bacteriële huidbalans, brengt de huid tot 

rust en vermindert acne-symptomen. Het dagelijks behandelplan bestaat uit het 

reinigen, exfoliëren én verzorgen van de huid. 

Bombi
Gentle Cleansing Foam, Multi-acid Resurfacing Pads  

en Anti-Breakout Emulsie  —  €69,95 per product
bombibiomics.com 
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PUUR NATUUR 
Nieuw van CÎME: een hand & body wash met fijne 

scrubdeeltjes van 100% natuurlijke oorsprong die je 

huid zacht reinigen en verzorgen. Bovendien ruikt hij 

heerlijk naar roos, geranium en bergamot. Blijvertje!     

CÎME
Nuts About You Wash & Scrub  —  €16,70  

cime-skincare.com 

UNISEKS 
Vinergetic C+, het gloednieuwe uniseks 

gamma van het Franse merk Caudalie, 

geeft de vermoeide huid opnieuw ener-

gie. Dit serum heeft een uiterst lichte en 

aangename textuur. Je brengt het ‘s och-

tends en ‘s avonds aan op het gelaat en de 

hals om je huid meteen te laten stralen en 

voller te maken.     

Caudalie
Vinergetic C+-serum  —  €42,20  

be.caudalie.com  
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BEAUTYPAKKETTEN  

VAN WELEDA
Het Zwitserse 

biologische merk 
Weleda blaast dit jaar 

100 kaarsjes uit. 

Om die verjaardag 
te vieren, mogen 
wij tien lezers en 

verwennen met een 
pakket met daarin een 
Aroma Shower Relax-

douchecrème, een Skin 
Food-bodylotion, Relax 
Body Olie, Duindoorn 

Handcrème en 
Roomspray Relax.  

 
Wat je moet doen om te 

winnen? Stuur voor  
31 december een mailtje 

naar birte.govarts@
medianation.be met daarin 
je gegevens en het antwoord 

op deze wedstrijdvraag. 

In welke Zwitserse stad is 
de hoofdzetel van Weleda 

gevestigd? 
 

Schiftingsvraag
Hoeveel mensen zullen 
op 31 december hebben 
deelgenomen aan deze 

wedstrijd?

WINWIN

a

b

c

d

Bazel  

Arlesheim 

Genève

Lausanne 

HERFST IN EEN FLESJE
Met topnoten van viooltjesblad, hartnoten van cederhout en 

basisnoten van amber ruikt dit nieuwe eau de parfum van 

Aerin naar een heerlijk, frisse herfstdag. De gevallen bladeren 

en pompoensoep moet je er nog even zelf bijdenken. 

Aerin
Cedar Violet Eau de Parfum  —  €109,50 

esteelauder.be
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