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Stoer & Stijlvol
We trappen deze Pre-Fall af met een stoere stijlshopping. De it-accessoires van het 

moment zijn de grove boots, een grotere, iets mannelijkere daddy-variant op de bikerboots zoals 
we ze van afgelopen seizoenen kennen. Afgestyled met een spicy, doch vrouwelijke variant 

zonnebril om de laatste ZONNESTRAALTJES mee te pikken. 
productie Yoëlle Smith

The new sexy
Waar vrouwen eerder hun rondingen 
verborgen, is curvy vandaag de dag 
het nieuwe sexy. In de zero’s hon-
gerden we ons uit en mochten billen 
ab-so-luut niet dik lijken in broeken. 
Als we het tegenwoordig over billen 
hebben geldt het gegeven: the bigger 
the better. Los van de billentrend, die 
voornamelijk de Kardashians lieten 
overwaaien naar Europa, wordt het 
voller zijn van vrouwen (eindelijk) 
steeds meer genormaliseerd in onze 
media en samenleving. Plussize 
modellen en influencers zijn enorm 
in de groeifase. Hier speelt Noir+ 
in Maastricht modieus op in. Met 
haar stoere kleding laat zij zien dat 
curvy vrouwen er ook minstens zo 
fashionable bij kunnen lopen als 
dames met kleinere maatjes. If life 
gives you curves, flaunt them!

Bambi ogen 
The eyes chico, they never lie. Wie ook 
tijdens het thuiswerken stiekem film-
klassiekers heeft gekeken kent deze 
welbekende quote vast. Alhoewel je 
met de Mad Eyes-lijn van Guerlain 
na één keer je ogen knipperen aardig 
wat mensen voor het karretje kan 
spannen. Deze make-up lijn bestaat 
uit vijf verschillende producten die 
alle gericht zijn op de spiegel van je 
ziel. Je ogen dus!

Droomkeuken
Deze award winning keuken van 
Studio Piet Boon tovert elke drukke 
zakenvrouw om tot een keukenprinses. 
Handig om een overeenkomst te slui-
ten met klagend manlief. Jij de keuken, 
hij zijn eigen Chrissy Teigen. 

STIJL

STYLETIPS, GADGETS, MODE EN BEAUTY

 
Mad Eyes
Guerlain 

Ampul serum 
huidverzorging 

(Precious 
Collection 7x2ml)

 Babor € 49

Top in 
animal print

 Xandres Gold 
via Noir+ 

Maastricht 
€ 109

Cat eye zonnebril
Saint Laurent 

€ 295

Zijdezacht 
huidje met Sea 

Polish (283g) French 
Girl Organics 

€ 35

 
Flare pantalon 

met riem
Victoria Beckham 

€ 350

 
Leren boots

Bottega Veneta
€ 890

 
Element 

kitchen Studio 
Piet Boon

© Thomas de Bruyne. Barkrukken, 
Kekke Stools van Studio Pietboon.
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