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ONTDEK DE LAATSTE TRENDS & LEUKSTE NIEUWTJES
SAMENSTELLING NANCY BOERJAN EN THALISA DEVOS

Hoera! Hoera! Hoera!

Natuurlijke nagels

Voor het Belgische label Imprevu is het drie keer feest. Het
modehuis viert zijn vijfjarige jubileum en kreeg als bekroning
daarvan tijdens de jongste Belgian Fashion Awards de
publieksprijs van Merk van het jaar 2021. Met de eindejaarsdagen in zicht komt daar de Party in Unity-capsulecollectie
bovenop, met veel lurex, pluimen en pailletten. De
opbrengst daarvan gaat naar goede doelen.
84,99 euro – www.imprevubelgium.com

De nagellak van Karolin Van Loon is vegan,
eco-friendly en bevat geen schadelijke
bestanddelen. De basislaag voedt je nagels
bovendien en zorgt voor een effen
nageloppervlak. Breng één laagje aan als
basis onder gekleurde nagellak of twee
laagjes voor een natuurlijke look.
20 euro –
www.karolinvanloon.com

Schone slaapster
Uitgeslapen de feestdagen aanvatten?
Of misschien komt dit als geschenkje
om achteraf van alle feestgedruis te
bekomen beter van pas? Een
scrunchie om je haren bijeen
te houden en een oogmaskertje om heerlijk rustig
de nacht door te komen,
kunnen we de komende
weken hoe dan ook
gebruiken.
19,95 euro –
www.mbym.dk

Pure bubbels
Wie van bubbels houdt, maar minder van de gevolgen
ervan op de weegschaal, zal maar wat blij zijn met Pure.
Een fles uit het Italiaanse Piemonte zonder suiker en
zonder koolhydraten maar wél vol smaak.
11,99 euro – www.purethewinery.com

Pak vol goed gevoel
Vrouwen kiezen vandaag voor een maatpak omdat het hen powerful doet voelen zonder dat
het mannelijke energie uitstraalt. Een invulling die genderrollen overstijgt en die Angélique Van
Gils samen met haar twee dochters Jill en Joy van der Heijden ertoe inspireerde om eerder dit
jaar het label Pursuit Femmes op te richten. Met succes, onlangs openden ze al hun tweede
atelier, in Gent.
vanaf 550 euro – www.pursuit-femmes.com
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