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Voorwoord2

Don’t
be afraid
to fall…

Mannen leiden een relaxter leven dan vrouwen, las 
ik laatst in de Marie Claire1. Ze kunnen zich beter af-
sluiten van hun werk en zorgtaken en daardoor meer 
genieten van hun vrije tijd.

Voor vrouwen lopen vrije tijd en werk meer door 
elkaar heen, waardoor ze zich vaker opgejaagd en 
druk voelen. Het zou wel eens kunnen kloppen, want 
het percentage gevoelige en/of droge huid ligt bij de 
mannen veel lager (7,5%) dan bij de vrouwen (85%).2

In plaats van te denken: ‘Nou dan is dat maar zo’, 
inspireert ons dit juist om verder te kijken. Want 
waar ligt dan de kracht van vrouwen en zijn wij ons 
daar wel voldoende van bewust? In deze Lifestyle een 
inspirerend artikel over de geheime energiebron van 
jou en je huid: de maan. 

Alles in de natuur heeft zijn cyclus. Het ontwaken in 
de lente volgt op de rust in de winter, en de oogst in 
de herfst op de energieke zomer. Ook ons lichaam en 
onze geest hebben daar behoefte aan. Er is een tijd 
voor actie én een tijd voor rust. 

Het verzorgingsconcept van Dr. Hauschka werkt 
dan ook volgens het ritme van het leven. Alleen 
als onze huid regelmatig kracht kan putten en 
volgens haar natuurlijk ritme mag leven, kan ze al  

1  Marie Claire juli 2016 
2  Bron: www.beautyjournaal.nl 

haar functies vervullen. Net als wij. Zo is de cirkel 
weer rond.

Wat ook hoort bij de cyclus van het leven is: ouder 
worden. In deze Lifestyle dan ook speciaal aandacht 
voor dit thema. Beautyjournalist en voorzitter van 
BeautypersNL Minke Flach deelt haar beautygeheim 
met ons. 

Wat ik ook mooi vind aan het ouder worden, is dat 
onze levensenergie haar aandacht dan afwendt van 
het fysieke lichaam en zich richt op innerlijke groei, 
dus op wijsheid, levenservaring en spirituele groei. 
We zijn zoveel meer dan alleen ons uiterlijk. 
Dat wil niet zeggen dat wij bij Dr. Hauschka niet al-
les in werking stellen om rimpels en lijntjes tegen te 
gaan. Integendeel! Het percentage actieve ingrediën-
ten is in natuurcosmetica erg hoog. Dat in combi-
natie met het zelfherstellende vermogen van je huid, 
maakt dat iedere leeftijd haar charmes heeft. Dus 
ook als je in de herfst van je leven bent. 

Anne de Kooter,
Commercieel Directeur

Vertrouwen op 
innerlijke kracht
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Het belooft een prachtig najaar te worden. Lavendelpaars voert de boventoon. Als de 
bomen hun blad verliezen zorg jij met de Herfst/Winter Look 2016 voor een kleurrijk 
optreden. Dr. Hauschka zet opnieuw een aantal favoriete producten van de afgelopen 
jaren terug in de spotlights. Deze geliefde sterren, in de originele verpakkingen, zijn…
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Tips & Trucs
Wat mooi is van het ouder worden, is dat de levensenergie haar aandacht dan afwendt van het fysieke lichaam om zich op 

innerlijke groei te richten – dus op wijsheid, levenservaring en spirituele groei. We zijn zoveel meer dan ons uiterlijk! 

Rozencrème 
Voor de droge, gevoelige en 
rijpere huid

Rozencrème heeft een harmo-
niserend effect op de vet- en 
vochtbalans van je huid. Zeker 
nu je huid moet wennen aan de 
overgang van warm naar koud, 
is het een rijke, verzorgende 
dagcrème. Niet alleen een droge 
en gevoelige huid voelt zich op-
timaal gesteund met de Rozen-
crème, ook de huid met een 
neiging tot roodheid en verwijde 
adertjes (couperose) voelt de 
weldaad. Kostbare extracten van 
edelrozen en wilde rozenbottels 
omhullen je huid en onder-
steunen het zelfherstellende 
vermogen. Eigenlijk een crème 
voor jong en oud! 

Regeneratie Dagcrème
Verfijnt dunne lijntjes en 
rimpeltjes

Wist je dat het percentage actieve 
ingrediënten in natuurcosmetica 
erg hoog is? Voor je huid is het las-
tig om synthetische ingrediënten 
te herkennen en te gebruiken. Het 
wonderlijke van de natuur is dat 
er voor iedere huid(aandoening) 
een ‘medicijn’ is die in planten te 
vinden is. Zo geeft de Regeneratie 
Dagcrème je huid een glad en 
stevig gevoel, dankzij ondermeer 
akkerpaardenstaart (zie pagina 10). 
Avocado-olie, frambozenzaadolie 
en sheaboter geven een bescher-
mend, stabiliserend en opbouwend 
effect. Regeneratie Dagcrème, met 
zorgvuldig geselecteerde ingre-
diënten uit de natuur, geeft je huid 
de impuls zichzelf te regenereren. 

Regeneratie Serum
Reguleert het vochtgehalte

Bij Dr. Hauschka stellen we alles 
in werking om rimpels en lijntjes 
tegen te gaan. Wij ondersteunen 
het natuurlijke regeneratieproces 
van je huid met een hoogwaar-
dige cosmeticalijn, die je huid 
gericht stimuleert. Zo geeft het 
Regeneratie Serum je huid een 
vitaal gevoel. Het stimuleert 
het natuurlijke, zelfherstellende  
vermogen van je huid. Jouw  
huid kent de kracht van vernieu-
wing, ook als je ouder wordt. 
Kweepeerzaden, rode klaver,  
bryophyllum en honingklaver 
geven je huid wat ze op rijpere 
leeftijd nodig heeft. Je huid wordt 
voelbaar fijner en steviger. Ga 
niet op zoek naar rimpeltjes maar 
naar een pure uitstraling!

Dr. Hauschka viert  
tweede comeback 

Favorieten uit onze Limited Edition Collectie 



Illuminating Powder uit 2012 
- Stralend als de zon
Met Illuminating Powder is het altijd zomer. Het losse 
poeder met zijn frisse rozengeur geeft een zijdezachte 
glans aan je hele gezicht. Ook zonder foundation 
geeft hij een bijzonder mooi effect. Deze poeder, die 
je huid verzorgt, helpt je er uitgerust en ontspannen 
uit te zien. Adviesprijs € 22,50

Matte & Shimmer Blush Trio uit 2014  
- Heerlijk subtiele geur 
Met het Matte & Shimmer Blush Trio benadruk je 
niet alleen je natuurlijke gelaatstrekken, maar deze 
blush bevat ook verzorgende botanische extracten 
van wondklaver, toverhazelaar, salie en zwarte thee. 
De natuurlijke etherische olie van de damastroos 
zorgt bovendien voor een heerlijk subtiele geur.  
Adviesprijs € 24,95

Eyeshadow Palet 02 uit 2011  
- Prachtig lavendelpaars
De vier matte oogschaduwteinten geven je ogen een 
prachtige uitstraling: van een natuurlijke tot drama-
tische look. De samenstelling met zijde en heilzame 
plantenextracten in ons Eyeshadow Palet verzorgt de 
gevoelige huid van je ogen. Adviesprijs € 28,95

Lip Gloss 06 uit 2011
- Cherry kiss
Fruitig als een kers en verleidelijk als chocolade. Deze 
Lip Gloss geeft een gewone najaarsdag net dat beetje 
extra: een prachtige glans op je lippen. De romige 
basis van bijenwas, mangoboter en abrikozenpitolie 
verzorgt en hydrateert de gevoelige huid van je lip-
pen en houdt ze soepel en zacht. Adviesprijs € 14,50

Kajal Eyeliner Duo 06 uit 2009  
- Gewaagde paarse Eyeliner
De soepele Kajal Eyeliner Duo’s combineren twee 
tinten (zwart en paars) en geven zo een geraf-
fineerd effect aan je ogen. Wondklaver, toverhaze-
laar en zwarte thee kalmeren de huid rond je oog.  
Adviesprijs € 13,50
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Comeback Herfst / Winter 2016Comeback Herfst / Winter 2016

1. Breng kleur 01 van het Eyeshadow  
Palet als basis aan op het hele ooglid.

2. Voor een diepte-effect contour je de onderste 
en bovenste wimperlijn met kleur 02 van het 
Eyeshadow Palet.

3. Breng kleur 03 van het Eyeshadow Palet op het 
midden van het bewegend ooglid aan en ver-
vaag naar beide kanten – trek een zacht lijntje 
op de onderste wimperrand.

4. Accentueer de buitenste ooghoeken boven- en 
onderaan met kleur 04 van het Eyeshadow Palet.

5. Trek een fijne lijn langs de bovenste wimperrand 
met de kleur Black van de Kajal Eyeliner Duo.

6. Accentueer de binnenste en buitenste rand van 
het onderste ooglid met de kajalkleur Berry.

7. Laat de jukbeenderen goed uitkomen met de 
Blush Trio kleuren.

8. Voor glinsterende highlights breng je Illumina-
ting Powder aan over de rouge op de wangen en 
vanaf de slapen tot boven de wenkbrauwen.

9. Dep Lip Gloss met een glimlach op je onderlip 
en druk je lippen zachtjes op elkaar om de kleur 
te verdelen.

Dr. Hauschka heeft deze bestsellers gese-
lecteerd om ze van het verleden naar het 
heden te brengen in een nieuwe, prach-
tige najaarslook. International make-up 

artist Karim Sattar deelt zijn toptips:
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De maan reist in 28 dagen om de aarde. Precies het 
aantal dagen dat je huid nodig heeft om zichzelf volle-
dig te regenereren en voor de eicel om te rijpen, op zijn 
vruchtbaarst te zijn en zichzelf weer af te breken. Mooi 
toch? Zo heb je er vast nog niet eerder naar gekeken.

Hoe kun je je huid van water voorzien? 
Vrijwel alle cosmetica houdt zich druk bezig met de 
hydratatie van je huid. Dat hydratatie iets met water 
te maken heeft weet iedereen wel. Maar waar zit dat 
water dan? En hoe kun je de huid van water voorzien? 
Veel fabrikanten van cosmetica geven daar geen eer-
lijk antwoord op. Hydratatie heeft te maken met het 
hydrateren van een levende huid. Het zorgt zelf voor 
het vasthouden van voldoende water. Sterker nog: 
daar is het expert in.

Toch heeft circa 85% van de vrouwen te maken 
met een te droge/gevoelige huid. Hoe kan dat?! In 
de regel voelt je huid zich vaak tegengewerkt. Dat 
heeft verschillende redenen: bijvoorbeeld stress, 
hormonen, milieu/invloeden, voeding of conventi-
onele cosmetica. Maar ook onwetendheid over het 
natuurlijke ritme van je huid, en met welke cyclus je 
huid is verbonden. En dus zijn we geneigd onze huid  
’s nachts teveel te voeden, terwijl het dan wil ademen. 

’s Nachts wil je huid vrij ademen
Neem bijvoorbeeld het ritme van de maan. Behalve 
het ritme van de oceanen beïnvloedt de maan ook 
de vochtbalans van mensen, dieren en planten, en 
ons energiepeil. Aangezien we voor circa 70% uit 
water bestaan hangt onze vochtbalans nauw samen 
met ons energiepeil en de conditie van onze huid.  
’s Nachts oefent de maan invloed uit op het vocht in 
je huid, dat je overdag met (veel water) drinken en 
eten tot je hebt genomen. Afvalstoffen kunnen zo via 
de bloedbaan worden afgevoerd en je huid kan haar 
cellen vernieuwen. 

Volle Maan: voedende maskers
Volle Maan is een actieve fase. In de meest ideale si-
tuatie (je leeft in het ritme van de natuur; er is balans 
tussen rust en activiteit) ben je rond deze tijd op je 
vruchtbaarst. Jij bruist van de energie maar ook je 
huid is helemaal opgebouwd. ’s Nachts is je huid het 
meest actief. Ze keert haar kracht dan naar binnen 

om te vernieuwen en zichzelf te herstellen. Je maakt 
dan gebruik van een vetvrije nachtverzorging. Zo laat 
ons Nacht Serum je huid vrij ademen. 

Overdag, of in de avond voor het slapen gaan, zijn zowel 
Volle Maan als ook Wassende Maan (opbouw naar Volle 
Maan) heel gunstig voor voedende maskers, zoals het 
Vitaliserend Masker. Het is raadzaam om snoepen ach-
terwege te laten in deze fase. Het heeft dan extra invloed 
op je huid, omdat je huid zich opbouwt. Suiker laat je 
bloedspiegel snel stijgen, de suiker in de bloedstroom 
hecht zich aan het collageen in je huid. Het collageen 
wordt hierdoor stijver en minder elastisch en je huid 
wordt minder soepel, waardoor eerder rimpels ontstaan.

Afnemende Maan: reinigende maskers
Afnemende Maan geeft meer rust en ontspanning. Door 
de fasen van de maan te volgen bij jouw huidverzorging 
help je niet alleen je huid, maar ook jezelf. Er komt meer 
balans tussen rust en activiteit. Nieuwe Maan is belang-
rijk in de maancycli voor een grondig en diep reinigen 
van je huid. Met Gezichtsdampbad (poriën openen zich) 
bereid je je huid voor op het Reinigend Masker (zuivert 
en reinigt diep). Deze maanfase is ook ideaal om je huid 
voor te bereiden op een verzorgend masker, zoals het 
Hydraterend Masker, omdat het zich vernieuwt. 

Hoe zit het ook alweer met de maanfasen?
Elke maanfase is in vier fasen van zeven dagen 
onderverdeeld:

Nieuwe Maan de maan is volledig onzichtbaar
Wassende maan de maan laat zichzelf steeds 
meer zien
Volle maan de maan weerkaatst volop het licht 
van de zon
Afnemende maan de maan is steeds minder 
zichtbaar 

Elke fase duurt ongeveer 7 dagen en ze vloeien in  
elkaar over. Als de maan zich opbouwt naar volle 
maan, dan rijpt de eicel en bouwt ook de huid zich op.

de maan 
Geheime energiebron van je huid:

Niet alleen jij maar ook je huid moet wennen aan het koudere weer. De kans is groot 
dat je merkt dat je huid wat droger en gevoeliger wordt. Behalve dat je in deze periode 
kunt kiezen voor een extra intensieve verzorging, kun je een andere geheime energie-
bron voor je huid aanwenden: de maanfasen. Wat namelijk weinig vrouwen weten is 

dat zowel onze menstruatiecyclus als de huidcyclus hier synchroon mee lopen. 
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‘De eenvoud van het leven,  
daar houd ik van’

“Het is onze toekomst meer in verbinding te staan 
met onszelf en elkaar, met Moeder Aarde en de na-
tuur die in al onze behoeften voorziet. Daarom houd 
ik ook zo van jullie filosofie, waarbij de balans tussen 
mens en natuur centraal staat. Als je het dan hebt 
over persoonlijke verzorging en lief zijn voor jezelf, 
dan begint het daar natuurlijk mee. Ik moet zeggen 
dat het voor mij niet iets vanzelfsprekends is geweest 
om goed voor mijzelf te zorgen.”

“Lange tijd was ik erg onzeker, vond ik het moeilijk 
mijn grenzen aan te geven en niet overwerkt te 
raken. De laatste jaren heb ik geleerd mijzelf op de 
eerste plaats te zetten. Goede verzorging gaat wat 
mij betreft niet alleen over mijn lichaam, maar ook 
over mijn mentale- en emotionele gesteldheid. Ik 

heb geleerd onderscheid te maken in wat wel en 
niet goed voor mij is. Denk daarbij aan de omgeving 
waarin ik mij begeef, gedachten die ik heb, relaties 
die ik onderhoud, het vinden van de balans tussen 
rust en activiteit en iets te doen wat ik leuk vind.”

“Ik houd ervan mijn leven eenvoudig te houden 
en terug te gaan naar de basis. Mijn keuze voor 
Dr. Hauschka past daarbij. Ik gebruik het nu twee 
jaar en het is puur natuur. Sinds ik de Rozencrème 
gebruik is mijn huid zachter en egaler. Het geeft 
mijn huid een natuurlijke glans. Ik merk dat jullie 
producten zeer voedend zijn voor mijn huid. Hoe-
wel ik weinig make-up gebruik, zijn de Lipstick (03) 
en de Rouge Powder (03) mijn favorieten voor een 
natuurlijke uitstraling.”

Haar honger naar zingeving, persoonlijke 
groei en het ontdekken van zichzelf 
zorgden ervoor dat Marianne Hardeman 
(32) het Zeeuwse dorpje Oostkapelle elf 
jaar geleden verruilde voor Amsterdam. 
Aldaar kon ze zich naar goeddunken 
laven aan alles wat er te ontdekken 
viel. Zo volgde ze de opleiding Voeding 
& Diëtiek, deed ze een teachertraining 
kundalini yoga en yin-yoga, reiki, 
klassieke massage en nog veel meer!  
Nu is ze freelance pilates- en yoga-
docent. Dr. Hauschka past helemaal  
in haar levensstijl. 

Ik kies bewust

www.essencebodywork.nl www.dr.hauschka.com

Akkerpaardenstaart is een van de oudste planten 
op aarde en vormde ongeveer 350 miljoen jaar 
geleden, in het Carboon-tijdperk, enorme bossen. 
Bijzonder dat juist deze plant veelvuldig in onze 
regenererende verzorging voorkomt, want het remt 
het verouderingsproces af. Zo ondersteunt akker-
paardenstaart, ook wel heermoes genoemd, bij de 
vorming van bindweefsel. De plant bevat onder-
meer kiezelzuur wat bijdraagt aan de stevigheid van 
onze huid.
 
Sinds de oudheid wordt akkerpaardenstaart als me-
dicijn gebruikt. Zo doet akkerpaardenstaart wonden 
sneller genezen. De Grieks/Romeinse arts Galenus, 
die leefde in de tweede eeuw, schreef dat het pe-
zen kon helen, zelfs als ze doorgesneden waren. De 
Grieken gebruikten de plant om bloedingen te stop-
pen, de Romeinen vooral tegen reuma en jicht. In de 
volksgeneeskunde werd dit geneeskruid aangewend 
om longziekten, in- en uitwendige bloedingen,

urinewegenaandoeningen en geslachtsproblemen 
mee te behandelen.

Omdat het een sporenplant is vormt de heermoes 
geen bloesems maar sporenaren; de bruinachtige ste-
len daarvan komen in het vroege voorjaar als eerste 
boven de grond. Pas een paar weken later volgen de 
fijn vertakte, steriele groene planten.

In het Carboon werden de leden van de paardenstaar-
tenfamilie zo'n 30 meter hoog, de tegenwoordige 
heermoes haalt een bescheiden 30 centimeter en 
groeit het liefst op vochtig en leemachtig akkerland, 
langs randen van grasland, op woeste grond en in 
bermen. Hij vormt in het voorjaar vanuit de wortel-
stok eerst een grijsbruine stengel met sporenaar die 
op de paardenstaart lijkt. Vandaar de naam. Voor veel 
tuinders is akkerpaardenstaart een lastig onkruid: als 
je hem eenmaal in de tuin hebt, zul je hem moeilijk 
kwijt raken. Maar nu je meer weet over zijn heilzame 
werking ga je er toch anders naar kijken.

Akkerpaardenstaart

10 Ode aan Moeder Natuur

Vroeger was het voor veel mensen normaal om zelf kruiden te plukken en te verwerken tot 
zalven, theeën en hoestsiropen. Begin 20ste eeuw raakte de mens steeds verder verwijderd 
van de natuur en zichzelf. Gelukkig bloeit het verlangen naar kennis over planten weer op en 

beseffen wij hoe wij voor onze gezondheid afhankelijk zijn van de natuur. In deze rubriek ieder 
seizoen aandacht voor een bijzondere plant en haar heilzame kwaliteit. 



‘Goed reinigen is  
het allerbelangrijkste’
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Mijn beautygeheim komt volgens mij echt van bin-
nenuit. Ik sta positief in het leven, probeer te genie-
ten, heb aandacht voor mijn omgeving en laat me 
niet snel uit het veld slaan als het even tegen zit. En 
reken maar dat ik tegenslag heb gehad. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat mijn levensinstelling me een 
hoop rimpels scheelt. 'A smile is the best make-up a 
girl could wear' zei Marilyn Monroe ooit. En daar ben 
ik het helemaal mee eens. Maak ik me dan nergens 
zorgen over? Natuurlijk wel. Maar ik ben nuchter, 
probeer stress te vermijden, ik relativeer en maak 
tijd voor ontspanning. Zo loop ik een paar keer 
per week hard, doe ik aan yoga en als het even kan 
neem ik een duik in de zee. Sporten geeft me ener-
gie, zorgt voor een goede doorbloeding en laat mijn 
huid stralen. En dát is wat je ziet. Toch is ook goede 
voeding belangrijk. Gelukkig hebben we steeds meer 
keuze in biologisch en verantwoord eten. Al ben ik 

ervan overtuigd dat echte schoonheid van binnenuit 
komt, je kunt de natuur van buitenaf wel een handje 
helpen. Door je huid goed te verzorgen met natuur-
zuivere cosmetica die past bij jouw huidconditie. Zo 
merk ik nu dat de elasticiteit van mijn huid begint te 
verminderen. Ik pas mijn beauty-regime daarop aan 
en kies voor producten die mijn huidherstel stimu-
leren en verslappen tegengaan. Gelukkig vind ik die 
bij Dr. Hauschka. 

Minke Flach (52) is beauty- en lifestylejournalist en 
voorzitter van BeautypersNL. Ze begon haar carrière 
bij Viva, waar ze meer dan 10 jaar werkzaam is geweest 
als beautyjournalist. Daarna ging ze het freelancepad 
op en volgden onder andere DA magazine, Libelle, 
Margriet, Santé, Vrouw, Etos, Fabulous by Douglas 
en Ici Paris. Momenteel vlogt ze voor Plusonline  
onder de naam @mooimetminke. 

Overtuiging – Glamour – Elegantie – Natuurlijk - Nuchterheid

Column

Zonder de inzet van ervaren cosmeticajournalisten zou Dr. Hauschka Cosmetica een stuk minder  
zichtbaar zijn in de wereld. Daarom vragen we voor iedere LifeStyle aan een beautyjournalist een column  

te schrijven over hun kijk op schoonheid. Ze mogen kiezen uit de vijf bovenstaande steekwoorden.
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“Sinds december 2015 speel ik de mooie Belle die te-
recht komt in het duistere kasteel van het verschrik-
kelijke beest. Door een vloek is hier het complete 
personeel als huisraad tot leven gekomen. Na een 
avontuurlijke zoektocht naar de ware liefde, valt Belle 
uiteindelijk voor de innerlijke schoonheid van het 
afzichtelijke beest. Dat is toch waar het om draait.”

“De grootste uitdaging in deze rol is dat de musical voor 
mij wel echt een marathon is; ik ben bijna continu op 
en moet iedereen mee zien te nemen in het verhaal, 
elke avond weer. Maar ik krijg hier wel energie van; 
mensen inspireren, een mooi verhaal vertellen. Mensen 
even meenemen in een andere wereld, een andere reali-
teit. Om dit leven vol te kunnen houden ben ik erg bezig 
met een gezonde levensstijl. Ik merk dat het ook mijn 
omgeving inspireert; ze willen recepten van mij (van 
smoothies of gerechten) of ze doen mee met sporten.”

“Door de flinke laag make-up heeft mijn huid veel 
te verduren maar als Belle doet de buitenkant er na-
tuurlijk wel degelijk toe. Mijn ‘schoonheidsgeheim’ 
is dat ik altijd acht uur per nacht slaap, ik drink veel 
water en verder staat het reinigen bij mijn huidver-
zorging absoluut centraal. Vervolgens hydrateer ik 
mijn huid met een fijne crème. Zo maak ik graag 
gebruik van de Rozencrème en het Hydraterend 
Masker. Omdat mijn huid vaak droog is, vanwege 
de vele make-up, moet je producten gebruiken die 
voedend en herstellend zijn.”

“Ik geloof in de filosofie van Dr. Hauschka dat je 
huid het vermogen heeft zichzelf te verzorgen en te 
herstellen. Omdat ik voor mijn werk veel make-up 
moet gebruiken, vind ik het ook heerlijk om overdag 
zonder make-up de deur uit te gaan. Naturel is ook 
mooi. Less is more.”

Avond aan avond staat Anouk Maas (30) 
in het Circustheater in Scheveningen te 
schitteren als Belle in de ontroerend mooie 
musical ‘Beauty and the Beast’. Het verhaal 
gaat over het kiezen voor innerlijke schoon-
heid in plaats van kijken naar de buitenkant. 
Toch merkt Anouk dat de buitenkant er wel 
degelijk toe doet, want zes avonden per 
week in het theater staan met een flinke 
laag make-up doet je huid geen goed.

Ondanks mijn grijze haar heb ik een jeugdig 
uiterlijk. Regelmatig krijg ik opmerkingen en 
vragen over mijn huid. Hoe het kan dat ik geen 
rimpels heb, of ik er echt niks aan heb gedaan. 
Nou, ik kan je geruststellen. Je zal mij niet 
snel betrappen op een botoxje. Maar inder-
daad zijn mijn rimpels minder zichtbaar dan 
die van mijn leeftijdsgenoten. Ik geloof in 
de kracht van natuurlijke schoonheid. 

Mijn beautygeheim
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Foto: Roy Beusker Fotografie
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Fotografie: Sonny Lensen
Visagie: Angela Dekker voor Dr. Hauschka
Locatie: The Conscious Club, Amsterdam
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Metamorfose

Willemijn Barth uit Edam is een echt 
herfstkind en wordt op 4 oktober vijftig 
jaar. Ze staat midden in het leven en 
verveelt zich geen moment met al haar 
passies: schrijven, koken en zingen.  
Haar liefde voor mode en styling  
komt volledig tot haar recht in deze  
metamorfose door Angela Dekker.  
Het resultaat vindt ze prachtig en het 
regent complimentjes sinds ze haar 
gezicht met de nieuwe look opmaakt. 

Als het kouder wordt buiten, en we onszelf iets meer 
naar binnen richten kunnen we aan de buitenkant 
gewoon blijven stralen. Met deze paarse najaarstin-
ten leef je weer helemaal op. 

Een kleine correctie: Concealer 02 beige rosé
Een gelijkmatige teint: Foundation 02 almond
Fixatie van de make-up: Translucent Face Powder 
Loose
Sprekende ogen: met de kleuren uit de Eyeshadow 
Palet 02 van The Comeback-look. De twee tinten 
(zwart en paars) van de Kajal Eyeliner Duo 06 maken 
de ogen extra expressief. 
Stevige wenkbrauwen: met de derde kleur uit het 
Eyeshadow Palet 01 zijn de wenkbrauwen aangezet. 
Een toefje lippenbalsem zorgt voor extra fixatie en 
glans. 
Wimpers met volume: Volume Mascara zwart
Wangen om te zoenen: Matte & Shimmer Blush trio 
van The Comeback-look. 
Lippen die opvallen: eerst ‘omlijst’ met de paarse 
kleur van de Kajal Eyeliner Duo 06 en daarna inge-
kleurd met de fruitige Lip Gloss 06, uit The Come-
back-look. 

Het regent complimentjes 
voor herfstkind Willemijn
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