
LOVELIST 
De redactie deelt waar zij deze week instant happy van werden 

    

  

    

Zwarte kersttrui - € 29,99 - uit The Cozy Edition 

van C&A. 

Gun jezelf deze feestperiode    

  

   een extra cadeautje, het liefst in 

de vorm van een luxueus en won-    
   dermooi poederdoosje. Waarom    

  

deze blush? Eén: je hebt er niet veel 

    

van nodig, dus hij gaat héél lang mee. 

    

Twee: je kan hem op je wangen ge- 

  

    

  

bruiken, maar ook op je oogleden als 

  

   
oogschaduw. Drie: it's Gucci girl! 

    

Blush De Beauté Cheeks & Eyes ‘Silky 

Rose’ - € 54,06 - Gucci, de Bijenkorf.    

8 flair.be 

PARTY VS. COSY 
Ligt het aan ons of worden de collecties van C&A elk 

seizoen beter? Deze maand pakt de keten uit met maar 

liefst twee feestelijke campagnes. De ene staat in 

het teken van cosy knitwear, de andere draait 

rond all things glam. Kiezen is verliezen. 

Zwarte keyhole dress met kraagje en pof- 

mouwen - € 59,99 - uit The Party Edition van C&A. 

Shimmering Amber Top Coat ‘Etoilé’ - € 29 - Chanel, Chanel.com. 

BONGO 

  

Tonnen (én tinnen) liefde 

Op zoek naar een cadeau? Bij Bongo zit je altijd 

goed! Nu kan je ook een Bongo bestellen in een her- 

bruikbaar tinnen blik. Kies uit Love You (activiteit of 

verblijf voor 2 personen, € 74,90), Thinking of You 

(etentje voor 2 of sportieve activiteit/wellnessmo- 

ment voor 1 of 2, € 54,90) en l Love Seeing You Hap- 

py (romantisch verblijf, etentje, wellnessbezoek 

of activiteit voor 1 of meer personen, € 99,90). 

Meer info op Bongo.be. 

     

  

WAT EEN TOPPER! 
Beautyredactrice Charlotte: ‘Eén laagje van de 

Shimmering Amber Top Coat van Chanel 

brengt me al in feeststernming. Ik gebruik de 

tint Etoilé, die eigenlijk boven op alle nagellak- 

kleuren past, maar vooral erg mooi is op winter- 

se tinten als bruin, groen en bordeaux. 
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Tijdens corona hadden we er een gloeiende hekel 

aan, maar nu blijkt dat er toch fun zat in thuisblijven, 

want het aantal thuisfeestjes is met maar liefst 55 

procent gestegen. Geen feestje zonder muziek, dus 

tijd voor een goede speaker. Van rustige dinner party 

tot luider dansfeestje: deze zijn topkwaliteit! 

1. JBL Partybox Encore Essential: zes uur afspeeltijd, 

spatwaterbestendig, microfooningang (hallo, karaoket!), 

lichtshow die de beats van de muziek volgt, net geen zes 

kilogram én draagbaar - € 229,99 - Jbl.com. 

2. Sony XG300:: compact, met inklapbare greep , krachtig 

en helder geluid, diepe bastonen (sorry, buren), water-en 

stofbestendig, verlichting loopt synchroon met muziek, 

25 uur afspeeltijd (na tien minuten laden kan hij weer 70 

minuten spelen) -€ 300. 

Nieuw * nieuw * nieuw bij de kant-en-klare drankjes 

LOVELIST 

  

1. Ready-to-drink glühwein zonder alcohol - € 4,99 - The Fortune 

Bar, Colruyt. 

2. Kant-en-klaar = extra makkelijk! CAMPARI Negroni Ready to 

Enjoy - € 25 - Delhaize. 

3. Kant-en-klare cocktail in een buisje, verkrijgbaar zowel met als 

zonder alcohol - vanaf € 15,95 voor een box - Cocktaillab.nl. 

4. Ready-to-drink non-acoholische cocktails; onze favorieten zijn 

de gin-tonic en Amalfi Spritz - € 2,46 - Lyre's, supermarkt 

of Neobulles. 

flair.be 9 >
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LOVELIST 

Moderedactrice 

Catherine: ‘Een partyacces- 

soire waarvan ik niet wist dat ik 

het nodig had: dit met stras bezet- 

te konijnenmasker. Voor fans van 

Donnie Darko en Gummo. 

Konijnenmasker met stras en 

veren - € 45,95 - Zara.   FOREVER-EVER 
Cadeau-ideetje voor jezelf of iemand 

anders: een forever bracelet! Verschillen- 

de juwelenmerken, waaronder het Belgi- 

sche Elisa Lee en het Nederlandse Anna 

+ Nina, bieden armbandjes op maat aan 

die in de winkel aan elkaar worden ge- 

last. Zo hoef je ze nooit meer uit te doen. 

Armband ‘Never-Ending'uit 14-karaats 

goud - vanaf €129,95 - Anna + Nina. Be- 

schikbaar na afspraak in de winkel in Ant- 

werpen of als cadeaubon via Anna-nina.nl. 

Armband ‘Endless! uit 14- of 18-karaats 

goud 9 - vanaf € 250 - Elisa Lee. Beschik- 

baar na afspraak in de winkels in Gent en 

Ronse of als cadeaubon via Alisalee.be. 
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Smakelijk ruiken! 

  

1. Soy Candle Black Fig: lekker kruidig en een 

tikje zoet - € 27,50 - P.F. Candle via bol.com. 

2. Café Noble Scented Candle in porseleinen 

potje met de gezellige geur van kaneel, vanille, 

kruiden en arabicabonen - € 35 - Nespresso. 

3. Bij Oil & Vinegar koop je niet alleen lekkers 

om teeten, maar ook om te ruiken. Kaars met 

basilicum-citrusgeur - € 7,95. 

  

VERDWAALDE 
GLITTERS 

Op de catwalk zagen we voor volgend 

seizoen opvallend veel uitgelopen glitter- 

make-up. Lees: meer glitter onder de ogen 

en op de rest van het gezicht dan op de 

oogleden. Wij zijn toch nog niet helemaal 

klaar voor die trend en hebben liever dat 

hij wél op onze oogleden blijft zitten. Drie 

handige tips om daarvoor te zorgen: 

+ Gebruik ooglidprimer of concealer 

als basis. 

& Laat losse glitters voor wat ze zijn en kies 

voor een vloeibare glitteroogschaduw, 

want die blijft doorgaans beter zitten, 

of gebruik een oogschaduwpoeder 

met fijne glitterdeeltjes. 

+ Verstuif een flink laagje setting spray 

(die van Morphe is top} over je oogleden 

nadat je de glitteroogschaduw hebt 

aangebracht. 

*% 

Deze geurkaarsen hebben de - letterlijk - lekkerste geur. 
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