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TREND

LEES ALLES OVER DE NIEUWE WILD FLOWER MAKE-UP COLLECTIE

CINDY´S

FAVOURITES:
“LOOkX lanceert een nieuw assortiment make-up brushes.
Met de uitgebreide collectie kun je alle kanten op en
breng je LOOkX Make up nóg makkelijker aan voor een
beter en longlasting resultaat. Vanaf eind april zijn de
brushes verkrijgbaar, nog even geduld dus...”

LOOkX
LOOkXCosmetics
LOOkXCosmetics
LOOkX
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EDITORIAL
KEUZE SNEL GEMAAKT EN GA IK VOOR EEN BOS

Een mooie bos bloemen zorgt ervoor dat
het hele interieur er beter uitziet. Het huis
ruikt lekker en je wordt vrolijk wanneer je ernaar kijkt. Bloemen waren daarom dé inspiratiebron voor onze nieuwe Spring/Summer
Trendcollectie. En dan niet een saai bosje gerbera’s, maar een mix prachtige, uitzonderlijke bloemen. De collectie heeft de bijpassende naam Wild Flower gekregen en ik hoop
dat de producten net zo’n positieve emotie oproepen als een bos echte bloemen.

BLOEMEN. BLOEMEN DOEN IETS MET JE.

CINDY

ALS IK MEZELF WIL VERWENNEN, DAN HEB IK DE

Bij deze collectie horen, zoals je van ons gewend bent, weer twee looks die als inspiratie
dienen. Met de quote ‘She is like a wild flower. Beautiful, fierce & free’ in het achterhoofd
ging celebrity make-up artist Xelly Cabau van Kasbergen aan de slag. De day look ‘In
full bloom’ en night look ‘Keep growing’ waren al snel geboren. Vanaf pagina 10 lees je
hoe je de looks zelf kunt creëren. Vergeet niet dat deze looks slechts voorbeelden zijn,
de collectie is zo veelzijdig dat je er nog veel meer mee kunt experimenteren. Stand out
from the crowd! Wild flowers zijn immers one of a kind en uniek, net als jij…
Liefs,
Cindy
Volg LOOkX op Instagram:
@MrsLOOkXCosmetics
@LOOkXCosmetics
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BEAUTY

TRENDS
WHAT TO WEAR? WIJ HEBBEN DE VIER BELANGRIJKSTE MAKE-UP TRENDS VERZAMELD OM HET BESTE
UIT JE MAKE-UP LOOK TE HALEN:

MODEL SKIN

Bron Elle.com

Een make-up look zonder goede basis is haast
niet meer voor te stellen. Krijg een flawless skin
door huidverzorgingsproducten te gebruiken die
bij jouw huid passen en een primer voordat je je
make-up aanbrengt.
Tip: gebruik voor elke gewenste look de LOOkX
Smart 4-in-1 protection primer, het beschermt
de huid, zorgt ervoor dat make-up langer blijft
zitten en niet in de lijntjes loopt. Lees meer
over een model skin op pagina 18.
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Bron Vogue.co.uk

BLENDED COLOURS
Pastel is ook weer helemaal terug en geeft je make-up
look een frisse touch. Ga voor pastel op de oogleden:
breng één of meerdere kleuren aan op het bewegend
ooglid en blend deze omhoog richting het wenkbrauwbot.
Tip: met het LOOkX Blossom into more Eyeshadow
palette heb je een prachtige collectie van verschillende tinten in één box voor maar € 34,95.

Bron Elle.com

CHERRY-POP LIPS
Rood, paars en roze knalden van de catwalk en zien we
terug op de lippen. Kies bijvoorbeeld voor lila of kersenrood,
er is een geschikte lipstickkleur voor iedereen. Draag je al
veel kleur? Ga voor de afwisseling eens voor een
andere finish dan normaal! LOOkX heeft matte en glanzende
lipsticks in het assortiment.

Bron Harpersbazaar.com

TRENDS

LESS CONTOURING
We zien contour steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en blush het plekje in de spotlight innemen. Ga
voor een gezonde blos op je wangen. Of gebruik blush op
een andere manier en pas het als warmtebron toe voor je
ooglook door het aan te brengen als oogschaduw.
Tip: Probeer LOOkX Blush Nr.02 Sunparty matt of de
nieuwe LOOkX Blush Nr.04 Hot pink.

BEAUTY
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Q&A

BLOEMENMEISJES.COM

NIEMAND WEET MEER OVER BLOEMEN DAN DE BLOEMENMEISJES.COM

BLOEMENMEISJES.COM IS EEN BLOEM- EN STYLING STUDIO DIE
GESPECIALISEERD IS IN DE UNIEKE AANKLEDING VAN EVENEMENTEN, BRUILOFTEN EN FLORAL VISUAL MERCHANDISING. BIJ HEN
STAAN BLOEMEN CENTRAAL, NET ALS BIJ DE WILD FLOWER COLLECTIE, EN DAAR WILLEN WE MEER OVER WETEN. TIJD VOOR EEN
Q&A MET OPRICHTSTER NATALIA! (MIDDEN OP DE FOTO)
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Wat zijn wild flowers?
‘Wilde bloemen die vaak in de plukboeketten
voorkomen. Vaak zijn dit zomerbloeiers, die vrij
en nonchalant ogen. Denk aan vingerhoedskruid, duizendblad, papaver, etc.’
Wat maakt wild flowers speciaal?
‘Zomerbloeiers maken een boeket speels en
vrij. De bloemen zijn alleen in de zomer verkrijgbaar. Ik kijk ernaar uit om deze bloemen
weer in handen te hebben!’
Welke bloem past het beste bij de omschrijving; Voor iedere vrouw die al lekker in haar
vel zit maar door deze subtiele make-up nog
krachtiger in haar schoenen staat.
‘Rozen zijn ultieme vrouwelijke bloemen. Er
zijn duizenden rozensoorten op de wereld. Ik
denk dat een roos het beste de schoonheid
van elke vrouw zal ondersteunen.’

WIL JIJ INSPIRATIE OPDOEN, VOOR BIJVOORBEELD
EEN BRUILOFT OF EVENEMENT?
OF WIL JIJ MET EIGEN OGEN DE PRACHTIGE
CREATIES ZIEN VAN BLOEMENMEISJES.COM?
VOLG HEN OP INSTAGRAM:
@BLOEMENMEISJES.COM_
OF NEEM EEN KIJKJE OP DE FACEBOOKPAGINA:
@BLOEMENMEISJES.ARNHEM

Wat is volgens jullie de kracht van bloemen?
‘Bloemen hebben een magische aantrekkingskracht, je wil ze ruiken, aanraken en ernaar blijven kijken. Het zijn gewoon de beste
eye-catchers in je huis!’
Wat kunnen bloemen betekenen voor de
mens?
‘Bloemen zijn niet alleen een lust voor je oog,
ze kunnen je ook helpen! Denk aan de geneeskracht van bloemen, zoals kamille, klaprozen en passiebloemen.’

BLOEMENMEISJES.COM

Waar halen jullie inspiratie vandaan?
‘De natuur is onze grootste inspiratiebron. We
kijken altijd naar de verhoudingen tussen de
kleuren in een boeket of binnen de grote objecten die we maken, zoals een bloemenmuur.’

Q&A
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WELKE

WILD FLOWER LOOK PAST BIJ JOU?
Houd jij van een smokey eyes?
a. Nee, dat is niet helemaal mijn ding
b. Ja, dat vind ik prachtig
Welke ondertoon heeft jouw huid?
a. Warm (Geel)
b. Koel (Roze)
Wat is de perfecte lip make-up voor jou?
a. Een subtielere kleur
b. Een knallende kleur
Wat is jouw dagelijkse haarstijl?
a. Los
b. Vast
Naar welke finish gaat jouw voorkeur uit?
a. Matt
b. Glanzend
Wat is jouw favoriete eyeliner?
a. Zwart/Bruin
b. Gekleurde

8

Wat zou jij willen uitstralen?
a. Openheid
b. Kracht
Naar welke tinten gaat je voorkeur uit?
a. Power kleuren
b. Pastel
Waar leg jij de nadruk op bij een make-up look?
a. Mijn ogen
b. Mijn lippen
Wat is je favoriete deel van de dag?
a. Ochtend/Middag
b. Avond

Heb jij het meest voor A gekozen?
Jij houdt van een warme look die de nadruk op jouw ogen legt
met een matte finish en een lichte glans. Power kleuren voor de
ooglook en een subtiele maar stralende lipkleur maken jouw look
helemaal af. De trendlook ‘IN FULL BLOOM’ past perfect bij jou!
Heb jij het meest voor B gekozen?
Jouw look wordt gekenmerkt door krachtige ogen en een felle lipkleur. Glanzende pastelkleuren gecombineerd met smokey eyes
en een koraalkleur die van je lippen afspat. De trendlook ‘KEEP
GROWING’ is jouw perfecte match!

Heb jij vijf keer A en vijf keer B gekozen? Dan passen allebei de
looks perfect bij jou!
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STAPPENPLAN

‘IN FULL BLOOM’

10

TOPVISAGISTE XELLY CABAU VAN KASBERGEN
COLLECTIE. DEZE EERSTE, KRACHTIGE LOOK MET
EEN ROZE KLEUR ALS WARMTEBRON, IS ALLES
WAT JE NODIG HEBT OP EEN MOOIE LENTE-/
ZOMERDAG!

Stap 1. De basis van deze look is een mooie,
egale huid. Daardoor komen de kleuren nog
intenser over. Breng de Silky touch foundation aan met de LOOkX Foundation brush
voor een egaal resultaat. Voor een extra beschermende finish met SPF20 kun je LOOkX
Sun protector powder duo gebruiken.

Stap 2. Gebruik voor de wenkbrauwen het LOOkX Eyebrow pencil om deze extra aan te
zetten. De unieke kleurpigmenten passen zich aan bijna elke haarkleur, voor een natuurlijk geaccentueerde wenkbrauw. Zorg dat de lijntjes die je zet, er strak en netjes uitzien.
Je wenkbrauwen mogen gezien worden, maar overdrijf niet.
Stap 3. De nieuwe LOOkX Eyeshadows zijn hoog gepigmenteerd en geven een glanzende finish. De formules bevatten vitamine E en bijenwas ter verzorging van de tere huid
rondom de ogen. Breng LOOkX Eyeshadow Nr.121 Espresso matt aan over het gehele
bewegende ooglid en verzacht richting het wenkbrauwbot. Zet de arcadeboog wat extra
aan voor meer schaduw. Breng met de LOOkX Blender brush, de LOOkX Blush Nr.04 Hot
pink aan in de arcadeboog en laat alle kleuren in elkaar overlopen om de look iets te
verzachten. Deze blush, die dus ook als oogschaduw te gebruiken is, werkt prachtig als

‘IN FULL BLOOM’

CREËERDE TWEE LOOKS MET DE WILD FLOWER

STAPPENPLAN
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STAPPENPLAN

‘IN FULL BLOOM’

warmtebron bij de ooglook. Breng LOOkX Eyeshadow Nr.121 Espresso matt ook gezamenlijk
met de LOOkX Blush Nr.04 Hot pink aan langs de onderste wimperrand. Gebruik eventueel
de LOOkX Creamy eyeshadow Earth als primer, ideaal voor iedereen bij wie oogschaduw nog
weleens in de lijntjes loopt. Gebruik LOOkX Eyeshadow Nr.03 Rose petal pearl+ onder de wenkbrauwen, in de binnenste ooghoeken en aan het begin van het bewegend ooglid voor een
prachtige glow.
Stap 4. Breng met de LOOkX Exclusive eyeliner Nr.08 Chocolate matt een lijntje aan op de
bovenste en onderste wimperrand. Begin bij de buitenste ooghoek en zet de lijn dicht tegen
de wimperrand aan, het liefst tussen de haartjes in. Je kunt de eyeliner ook op de bovenste
waterlijn aanbrengen om de wimpers voller te laten lijken. De kleur Nr.08 Chocolate matt oogt
minder hard dan zwart, maar de eyeliner zou extra aangezet kunnen worden met de LOOkX
Quick longlasting liquid eyeliner. Breng LOOkX Exclusive eyeliner Nr.18 Miracle nude aan op de
onderste waterlijn voor een extra frisse oogopslag. Deze waterproof eyeliners bevatten verzorgende ingrediënten en speciale kleurpigmenten die direct voor een optimale dekking zorgen.
Stap 5. Breng zigzaggend een laagje mascara aan op de bovenste en onderste wimpers.
LOOkX Ultra lash mascara trakteert de wimpers op een natuurlijke krul, veel volume, een diepzwarte kleur en is smudgeproof.
Stap 6. Geef je gezicht een prachtige gezonde blos door LOOkX Blush Nr.04 Hot pink aan te
brengen met de LOOkX Powder brush op de appeltjes van de wangen.
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‘IN FULL BLOOM’

Stap 7. Bij deze look houden we de lippen zacht maar stralend.
Gebruik LOOkX Lipstick Nr.18 Sweet fig pearl lichtjes als basis en
breng de nieuwe LOOkX Lipgloss Nr. 27 Fierce fuchsia over de
lipstick aan voor een prachtige glanzende combinatie. De producten bevatten natuurlijke ingrediënten, waardoor je zo van je droge
lippen af bent.

STAPPENPLAN
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STAPPENPLAN

‘KEEP GROWING’
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EEN ECHTE STATEMENT LOOK: KRACHTIGE OOGMAKE-UP MET EEN VROLIJKE LIPKLEUR. DEZE

Stap 1. Ook bij deze look is een mooie,
egale huid de basis. Kies de juiste kleur
DEZE STYLISH LOOK NA TE MAKEN.
en textuur van foundation, zo creëer je
snel en eenvoudig een natuurlijke, maar
stralende look. Breng de Silky touch
foundation aan met de LOOkX Foundation brush voor een egaal resultaat. Voor een
matte finish gebruik je LOOkX Sun protector powder duo met SPF20.
LOOK VRAAGT OM EEN GEWELDIGE AVOND UIT

Stap 2. Naast flawless skin wordt deze look gekenmerkt door volle, maar strak geepileerde wenkbrauwen, krachtige ogen en felle lippen. Vul je wenkbrauwen licht in
met het LOOkX Eyebrow pencil, hét toverstafje onder de LOOkX potloden. De unieke
kleurpigmenten passen zich aan bijna elke haarkleur, voor een natuurlijke wenkbrauw.
Na gebruik zullen je wenkbrauwen er strak en netjes uitzien
Stap 3. Breng de LOOkX Creamy eyeshadow Earth aan als oogschaduwbasis over het
gehele bewegende ooglid en verzacht richting het wenkbrauwbot. Deze waterproof,
longlasting en superzachte vloeibare oogschaduw loopt niet uit in de oogplooi. Ook
ideaal voor dames met verslapte of overhangende oogleden.

‘KEEP GROWING’

MET VRIENDINNEN. VOLG HET STAPPENPLAN OM

STAPPENPLAN
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STAPPENPLAN

‘KEEP GROWING’
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Stap 4. Breng LOOkX Eyeshadow Nr.121 Espresso matt aan in de arcadeboog en verzacht
deze richting het wenkbrauwbot. De nieuwe LOOkX Eyeshadows zijn hoog gepigmenteerd
en geven een glanzende finish. De formules bevatten vitamine E en bijenwas ter verzorging
van de tere huid rondom de ogen. Breng LOOkX Eyeshadow Nr.02 Secret garden pearl aan
op het midden en de buitenste hoek van het bewegend ooglid. Op het eerste gedeelte van
het bewegend ooglid breng je LOOkX Eyeshadow Nr.01 Honey bee pearl aan. Voor een extra
frisse oogopslag kun je LOOkX Eyeshadow Nr.03 Rose petal pearl+ aanbrengen in de binnenste ooghoeken.

Stap 5. Breng met de LOOkX Exclusive eyeliner Nr.12 Denimblue pearl een lijntje aan langs
de bovenste wimperrand. Begin bij de buitenste ooghoek en zet de lijn strak langs de rand.
Blend de eyeliner vervolgens met de LOOkX Blender brush naar boven om een donkere
schaduw in de buitenste ooghoek te creëren. Breng nu de LOOkX Exclusive eyeliner Nr.12
Denimblue pearl aan op de onderste waterlijn en langs de wimperrand (ook tussen de onderste wimperhaartjes). De waterproof eyeliner bevat verzorgende ingrediënten en speciale
kleurpigmenten die direct voor een optimale dekking zorgen.

Stap 7. Geef je gezicht een prachtige gezonde blos door LOOkX Nr.04 Blush Hot pink aan te
brengen met de LOOkX Powder brush op de appeltjes van de wangen.
Stap 8. De nieuwe vrolijke kleur LOOkX Lipstick Nr.102 Coral bouquet matt is prachtig bij deze
look. Het product bestaat voor 85% uit natuurlijke ingrediënten, waardoor je zo van je droge
lippen af bent.
Stap 9. Breng de Glamgirl highlighter aan op de jukbeenderen voor een extra glanzende
finish op je wangen. Het perfecte poeder voor directe fixatie en bescherming tegen vrije radicalen. Verrijkt met honingraad en vitamine E geeft het de huid een extra laagje bescherming
en verzorging.

‘KEEP GROWING’

Stap 6. Breng op de bovenste en onderste wimpers zigzaggend een laagje mascara aan.
LOOkX Ultra lash mascara trakteert de wimpers op een natuurlijke krul, veel volume, een
diepzwarte kleur en is smudgeproof.

STAPPENPLAN
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ALL ABOUT

THAT BASE
EERDER IN DEZE TRENDWATCH LAS JE AL DAT MODEL
SKIN DÉ TREND VAN 2018 IS. GELUKKIG IS ZO’N FLAWLESS
HUID NU VOOR IEDEREEN HAALBAAR. LAAT DEZE LOOkX
k
kX
PRODUCTEN JE HELPEN OM JE DOEL TE BEREIKEN.

LOOkX Smart 4-in-1 protection primer
Een primer is de basis van je make-up look.
Het zorgt ervoor dat lijntjes en rimpeltjes verminderen en je teint verbetert. Door het gebruik van een primer, creëer je als het ware
een perfect ‘canvas’ om je make-up op aan
te brengen.
Je start met je skincare routine, en na het aanbrengen van jouw favoriete LOOkX Cream is
het tijd voor een primer. Pak de LOOkX Smart
4-in-1 protection primer erbij en breng een dun
laagje aan op de huid. Vervolg je make-up
routine met foundation (vloeibaar en/of poeder vorm). Dankzij de primer blijft je foundation
niet alleen veel beter, maar ook langer zitten.
De Smart 4-in-1 protection primer heeft meerdere functies in één en zorgt er o.a. ook voor
dat de huid optimaal beschermd wordt.
1. Het bevat blue light protection, om je huid
te beschermen tegen de schadelijke effecten
van blauw licht (wist je bijv. dat je hier rimpels
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van kunt krijgen?) van o.a. je smartphone en
beeldscherm.
2. Er is een SPF 30 UVA en UVB protection toegevoegd aan het product om je te beschermen tegen UV-straling.
3. Ook zit er een Pollution protector in, om je
beschermen tegen bijv. stadsvervuiling, uitlaatgassen etc.
4. Bovendien wordt je DNA beschermd, om op
deze wijze huidveroudering tegen te gaan.
Daarnaast heeft de primer een hydraterende
werking dankzij hyaluronzuur, verkleint het
poriën en heeft het een instant retouch effect
zodat je huid er prachtig uitziet. Je huid voelt
zacht aan en ziet er stralend uit!
 Vrij van minerale oliën
 Vrij van parabenen
 Vrij van conserveringsmiddelen
 Dierproefvrij
VANAF EIND APRIL VERKRIJGBAAR!

LOOkX Make up introduceert de meest huidvriendelijke foundation ooit. Een natuurlijke
look, geen maskergevoel en makkelijk aan te
brengen met een kwast. Het product is zeer
compact en kan altijd mee in de tas voor een
snelle touch-up.
Na het aanbrengen van je favoriete LOOkX
Cream en de LOOkX Smart 4-in-1 protection
primer, breng je LOOkX Natural velvet mineral foundation aan met een poederkwast. Het
zorgt ervoor dat eventuele roodheid verdwijnt
en geeft je een perfect egale huid.
De voordelen van LOOkX Natural velvet mineral foundation op een rij:
 Je bepaalt zelf of je light, medium of full
coverage wil door het aanbrengen van verschillende laagjes.
 De foundation bevat een SPF 20 om de huid
te beschermen tegen UV-stralen.
 Longlasting product dat zelfs een intensieve
workout overleeft.
 Het verstopt de poriën niet en laat de huid
ademen. Ook verzorgt het de huid d.m.v. onder andere exclusief truffel extract.
Na gebruik van LOOkX Natural velvet mineral
foundation heb je een vlekkeloze huid die zij-

EXTRA TIPS VOOR MODEL SKIN:
 Reinig altijd je huid voordat je gaat slapen.
 Verberg oneffenheden en donkere kringen met LOOkX
Concealer.
 Breng wat kleur aan op de appeltjes van je wangen met
een LOOkX (Duo) Blush.
 Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt om je huid ook
van binnenuit te hydrateren.

dezacht aanvoelt. Het product is makkelijk en
snel aan te brengen. Bonus: het product is ook
geschikt voor de gevoelige huid!
 Parfumvrij
 Vrij van parabenen
 Vrij van minerale oliën
 Dierproefvrij
VANAF EIND APRIL VERKRIJGBAAR!

THAT BASE

LOOkX Natural velvet mineral foundation

ALL ABOUT
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Bron Harpersbazaar.com

FLOWER POWER! BLOEMENPRINTS ZIJN HERE TO STAY
DEZE LENTE- EN ZOMERMAANDEN. TWEE STYLISTES
KUNT TOEVOEGEN AAN JOUW GARDEROBE.

Daniëlle Dinkgreve is werkzaam
voor o.a. Beau Monde en VROUW
magazine. Daarnaast is ze styliste o.a. Fajah Lourens en Caroline
Dijkhuizen, en staat ze ook bij andere BN-ers op speed dial.
Flower fashion trends: “Voor Spring/Summer 2018 spot ik de all over flower trend, dat
betekent dat je (verschillende) bloemenprints
en items met elkaar kunt combineren. Ook de
combinatie van bloemenprint met zachte pastel
items is hot. En een DIY flower headband mag
niet ontbreken in je collectie!”
Subtiele flower fashion: “Kies één item met
bloemenprint. Denk aan een tas met bloemenmotief, of een panty met bloemenprint. Houd de
rest van je outfit vervolgens clean en crisp. Combineer het bijvoorbeeld met pasteltinten.”
All out flower fashion: “Durf jij op het gebied van
mode? Combineer dan verschillende bloemen-
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Bron Harpersbazaar.com

GEVEN TIPS HOE JE BLOEMEN OP GEHEEL EIGEN WIJZE
Bron Vogue.co.uk

FLOWER

FASHION

printen met elkaar. Hoe meer,
hoe beter! Ook échte bloemen
verwerken in je outfit is tof.”
Flower fashion tip: “Mijn top-tip voor dit seizoen
is de DIY bloemenkrans. Maak deze krans zelf
van echte of nepbloemen en stem je nieuwste
LOOkX Make up items hierop af.”
Favo flower item: “Ik heb een vintage Dolce &
Gabanna blouse van mijn moeder. Die heb ik van
haar ingepikt toen ik 18 was. Sindsdien draag ik
het blouseje nog elke zomer. Het is echt een
mooi basic statement item.”
Bron Vogue.fr

Bron Vogue.fr

B

Bron Harpersbazaar.com

FASHION

Bron Vogue.fr

Bron Harpersbazaar.com

Flower fashion trends: “Flowers zie je dit jaar
vooral terug in romantische looks met veel pastels en girly stoffen. Of juist op een onverwachte
Rock ’n Roll manier gemixt met sportieve items.”
Subtiele flower fashion: “Wil je liever niet all the
way bloemenprint? Kies dan een of een aantal toffe floral accessoires zoals een mooie tas,
schoenen of een bandana met flowerprint.”
All out flower fashion: Een look die bijna altijd
werkt en echt een van mijn favourites is: maak
gebruik van print op print! Draag lekker alle
printjes door elkaar, stem hooguit de kleuren van
je look een beetje op elkaar af maar ga vooral
lekker los met je favoriete bloemenprint items.
Mix & match!”

Flower fashion tip: “Maak gebruik van de kleuren in de (bloemen)print van je item om je look
op te bouwen. Heb je bijvoorbeeld een rode
blouse met blauwe en gele bloemen, draag
het dan met een blauwe rok en een gele tas of
schoenen. Zo is je look vrolijk maar toch rustig
en stijlvol.”
Favo flower item: “Hoewel ik toch altijd wel van
de bloemenjurkjes was (altijd goed! kan je er
nooit genoeg van hebben), staat er voor dit seizoen een vrolijk gebloemde tas op mijn wishlist.
In maat XXL graag!”

Bron Vogue.co.uk

Simone van Pernis is styliste van
CosmoGIRL! En deelt graag haar
fashion advies met jou.

FLOWER
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SCIENCE MEETS

THE POWER OF NATURE
LOOkX PRODUCTEN WORDEN O.A. IN ONS LABORATORIUM
IN ITALIË GEPRODUCEERD, WAAR DE KRACHT VAN DE NATUUR MET WETENSCHAP WORDT GECOMBINEERD.
GEWONE MAKE-UP KAN DE WERKING VAN SKINCARE
NEGATIEF BEÏNVLOEDEN. LOOkX MAKE UP VERSTERKT
JUIST HET EFFECT OMDAT HET KRACHTIGE INGREDIËNTEN
BEVAT. LEES MEER OVER DEZE INGREDIËNTEN:

Wonderboomolie

Appel stamcellen

“LOOkX Skincare & LOOkX Make
up versterken elkaar. De innovatieve producten uit het make up
assortiment hebben namelijk ook
een huidverzorgende werking
dankzij de unieke ingrediënten”

De Ricinus, oftewel de Wonderboom, is een
plant die in warme en tropische gebieden
groeit. Wonderboomolie wordt gewonnen
uit de ronde zaden van deze plant. Wonderboomolie is verwerkt in onze LOOkX
Lipsticks en legt een laagje over de lippen heen, waardoor eventuele wondjes of
droogteplekjes goed kunnen herstellen.
Onze LOOkX Mascara Boost+ bevat extract
van appelplant stamcellen. Dit ingrediënt
wordt door de wimpers opgenomen waardoor zij gestimuleerd worden om te groeien
en sterker te worden.
Een bijzonder ingrediënt: truffel extract. Het
ingrediënt wordt vooral in huidverzorgingsproducten gebruikt vanwege zijn hydraterende,
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Kokosolie wordt gewonnen uit de droge
pulp van het vruchtvlees van een kokosnoot.
De rijke vetzuren in kokosolie zijn identiek aan
de vetzuren van de mensenhuid, waardoor
de olie passende voeding en bescherming
aan de huid geeft. Kokosolie zit onder andere in LOOkX lipgloss & Quick longlasting
liquid eyeliner.
Toermalijn is een bergkristal dat verschillende kleuren aanneemt, dit heeft te maken met
de manier waarop zonnestralen op het kristal

Truffel extract

Kokosolie

vallen. Dankzij de toermalijn dat in de LOOkX
Concealer is verwerkt, worden donkere kringen onder je ogen uitstekend geneutraliseerd.
Net als truffel extract wordt parelpoeder extract over het algemeen gebruikt in huidverzorgingsproducten. Vanwege zijn verzorgende
en verzachtende werking is het ingrediënt toegevoegd aan de LOOkX Creamy eyeshadows
en heeft deze anti-ageing eigenschappen.
De LOOkX Tropical tan bronzing powder bevat
Egyptische aarde, deze aarde bevat rode pigmenten. Dankzij de pigmenten van het unieke
ingrediënt is het product zowel te gebruiken
als bronzer en warme blush, eventueel zelfs
als oogschaduw!

Toermalijn

Parelextracten

Egyptische aarde

THE POWER OF NATURE

anti-ageing en oplichtende eigenschappen.
Truffel extract vind je terug in de LOOkX Silky
touch foundation Porcelain en de LOOkX Natural velvet mineral foundation.

SCIENCE MEETS
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Smile, be beautiful and love yourself!

