
J A N       B E AU T Y
DOOR ESMÉE GEERATZ

Wie mooi wil zijn ... 
Ontharen blijft een heikel punt, en waxen is 
niet voor iedereen weggelegd. Ben je een 
bikkel en wil je een Brazilian wax (ja, álles 
weg), ga dan naar The Waxing Company. Terwijl 
jij kermt, kletst een Braziliaanse prof gezellig 
tegen je aan – en dan mag het resultaat er 

wezen. Even 
doorbijten!  
€ 35 in 
Utrecht, 
Amsterdam, 
Almere en 
Antwerpen, 
thewaxing-
company.nl
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Femme fatale
De dromerige 
campagne van 
fotograaf Steven 
Meisel voor 
Prada’s nieuwe 
geur La Femme 
Prada trekt – net 
als de geur zelf 
– meteen onze 
aandacht. Met 
bijenwas, vanille, 
tuberoos en 
kruidige vetiver. 
100 ml € 129,25

Beauty crack
... En opeens heb je hulp nodig 

bij het ochtendlijke uitdeuken van 
je gezicht. Le Lift Crème-Huile 
Réparatrice van Chanel is zo’n 

handige helper. 50 ml € 116

Schatje toch!
In 1947 bedacht en nog steeds een hit: de lipstick 
van Christian Dior. Eentje om zeker te proberen? 
Deze lieflijke roze. Rouge Dior 458 Paris € 37

Barbier hier
Onlangs opende de bekende haarstylist Emy 
el Ghalbzouri samen met Cut Throat (een 
luxe barbershop), een full service salon voor 
vrouwen. Bij Coiffure Dallas kun je dus ook 
samen terecht. Gezellig! dallas.amsterdam

1. Jonkie
Diors Capture Totale Dreamskin 
Perfect Skin Cushion SPF 50 heeft 
een hoge zonbescherming, een anti-
verouderende werking en verstopt 
rode vlekjes. 2x15 g € 82

3. Women ink
Precies de perfecte dosis 
voor een egaal resultaat 
met extreme dekking 
zonder glimmend effect. 
YSL Le Cushion Encre de 
Peau € 62 

2. Vetpot 
Met verzachtende vetten en boters 
zorgt de Double Wear Nude Cushion 
Stick Radiant Make-up van Estée 
Lauder voor een natuurlijke look en 
zacht gevoel. € 39

Foundation met een ingebouwd 
kussentje geeft een supermooi effect 

en houdt de vingers schoon. 

Pretty, please!
Voor supermooie nagels is mijn 
adres de walk-in salon Sense 
Lifestyle in Amsterdam. Met 
goede service en talloze kleuren. 
De gellak in de kleuren Romantic 
en Oxblood vind ik de mooiste. 
Vanaf € 20, senselifestyle.nl

Esmée: ‘Als beauty 

junkie XXL probeer ik 

alles: van slimme 

gadgets tot nogal 

pijnlijke waxes (allemaal voor 

jullie!). Dit zijn mijn favorieten, 

van geheime adressen tot 

fijne foundationfoefjes.’
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