::1

ffi

"ii,m
§i

',

a:3*.

iir

lwM

ï*w.
1i §{

.,

' !'tri
il

;,1í,,..

l

k.À

r;
,*{

$ F#
«d

i

r:

:

:1;,,.1.:

ilï

"

,,l,5,,c,i

:.+,
:,,
' ...,,.:1
,

r

dF"
F

s(.
§

?*#**###;
is§,§*'§§tr§§t

SURVIVAL GUIDE

Wees lief,
wees streng

r§ r>r${ufË§ & #aY,
kËe?§ é p§éae{*r*w&Y

Stralend blijven is helemaal niet
zo moeilijk als je denkt. Als je
je aan deze twee regels houdL

ledere dag een kwartiertje besteden aan de verzorging van je gezicht, is genoeg
om je huid in goede conditie te houden. Er zijn drie belangrijke stappen die je
iedere ochtend en iedere avond moet nemen:

tenminste.

Reinigen . Verzorgen . Hydrateren

l.Wees lief voor jezeli.Zorg
goed voorjezelf. Echte schoonheid zit van binnen en wie
gezond en gelukkig is, wordt
vanzelf mooi. Dat is simpel,
maar heel waar.
2. Wees streng vooriezelf.
Verzorg je gezicht iedere ochtend en iedere avond en wijk

hier nooit vanaf! Geen smoesjes
en niet smokkelen!

SOS,/
Mijn haar is vet en ik heb geen tijd om het te wassen. Maak een droge sham'
poo! Hoe) Doe een eetlepel zout met een half kopje babypoeder (of maïzena)
in een zoutstrooier en strooi dit op ie haren. Daarna kun ie mil en vettigheid
er zo uit borstelen. Mijn favoriete lippenstift is gebroken.Verwarm de afgelrroken stukjes met een lucifer tot ze smelten en plak ze dan \ileeÍ aan elkaar.
Daarna laten afkoelen in de koelkast. lk moet nÍ weg, maar mijn nagels
zijn nog niet droog. Stop je handen in een kom met iiskoud water, zodra de
nageliak half droog is. Daardoor droogt de lak sneller.

HET GEHEIM VAN DE
BEAUTYQUEEN: S CHOONHEID
KOMTVAN BINNEN

k{o*erun/e
zijn natuurlijk genoeg kant-en-klare mengseltjes en maskertjes te koop, maar het
ook leuk om lekker te kliederen met zelfgemaakte brouwseltjes!
Er

is

Poriënreinigend darnpbad
Vul een kom met kokend water, de schil van een halve citroen en een handje kruiden.
HeÍ maakt níet zoveel uit welke. NÍets in huis? K"ljk dan eens bij je theevoorraad; een
stoombad van groens thee is ook heel lekker. Dse een handdoek over je hoofd en sloorn
een kwartier boven de kom. Daarna afspoelen nret koud water, zodat de parièn zích
sluiten. Doe dit trouwens nieÍ vakar dan één keer per week, want dan onttrek je

natuurlijke velten aan je huid.
Gezichtsmassagernasker
Maak een papje van havermout en v{ater en laat dit cp je gezicht drogen tot het hard
wordt. Wrijf het er daarna af met je vingers, waarbij je je huid flink heen en weer
beweegt. Zo verwijder je dode h*idcellen, puistjes en mee-eters.

Mooimaakmasker
Voor een stralende huid: maak een masker van vers fruitl Geschikt zijn bijvoorbeeld:
aardbeien, bessen, pruimen, druiven en perziken. Prak het fruit met een vork en doe er
wat verse melk doorheen, tot je een papje hebt. Dit kun je het best aanbrengen na een
dampbad, want dan zijn je poriàn *pen. Laat het een kwartiertje zitten en verwijder het
rnet zachle tissues. Eventueel nawassen rnet lauw water.

DE
SPIEGELS

VAN JE ZIEL
Dat zijn je ogen. Maar als
je ziel eventjes wat minder
straalt en de wallen onder

je ogen dit verraden, kun
je de boel best een beetje
neppen. Er zijn allerlei middeltjes tegen te koop, maar
wist je dat fotomodellen
wel eens aambeiencrème
gebruiken tegen wallen?
Werkt goed, maar doe het
niet te vaak, want het is niet
bevorderlijk voor de tere
huid rond je ogen.
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