Vir die nuutste weergawe van Gucci se gewilde vroueparfuum Bloom wou die parfumeur die romerige diepte van
soetemaling uitlig. Gekombineer met die note van twee
soorte jasmyn, ilang-ilang, muskus en hout sorg dít vir
’n warm, sonnige geur, Profumo di Fiori (R2 275 vir 100 ml
EDP). Die Chinese kanferfoelie wat eksklusief in elke Gucci
Bloom-parfuum gebruik word, gee ’n tikkie aardsheid. Die
heldergeel bottel is van porselein en lyk treffend en vrolik op
jou spieëltafel. By uitsoektakke van Woolworths
Oomblikke van intense geluk en ons helderste herinneringe
speel dikwels binne sekondes af. Dit kan ’n blik wees, ’n
gebaar, enkele woorde. Die Switserse luuksehorlosiehuis
Frederique Constant vier hierdie oomblikke met sy nuwe
vrouereeks, Ladies Automatic Small Seconds. Met groot
Romeinse syfers op die perlemoenskulpwyserplaat is daar
nou langs die IX plek ingeruim vir ’n sekondewyser. Die
syfers is gesentreer om ’n kleiner plaat met ’n vertikale
chevronpatroon wat lig tegelyk vasvang en weerkaats. Die
roosgoudvergulde horlosie met bruin krokodilleerbandjie
(prys op aanvraag) word versprei deur Picot & Moss. Ook
beskikbaar in ’n wit wyserplaat met vlootblou bandjie.
Vir meer: 011 669 0500, picotandmoss.co.za.

Voel dit soms asof jou velprodukte net nie meer wérk nie?
Volgens dr. Alek Nikolic, estetiese dokter van Kaapstad
en skepper van die velsorgreeks sk.in, bereik jou vel se
reaksie op aktiewe bestanddele ’n plato wanneer jy ’n
produk langer as sowat nege maande aaneen gebruik. Om
dié plato teen te werk het hy twee supergekonsentreerde
serums – die sk.in Avenge HPR-3 (R1 480) met retinol en
sk.in Avenge Glyco-10 (R760) met glikolsuur – ontwikkel
om oornag ’n piek in selvernuwing asook die vervaardiging
van kollageen en elastien te bewerkstellig. Gebruik elkeen
as ’n oornagbehandeling een of twee keer ’n week. Vermy
dit liefs as jy geneig is tot ’n sensitiewe vel. By uitsoekestetiese klinieke en -salonne of skiningredients.com

Van koningin Victoria tot die Beatles, die Chelsea is gemaak
vir pronk. Vir hul nuwe seisoen het die Franse luuksemodehuis
Louis Vuitton dié noupassende enkelstewel ’n nuwe voorkoms gegee
met hul LV-monogram op bruin leer. Die eerste weergawe is glo in
1837 deur koningin Victoria se skoenmaker, mnr. J. Sparkes-Hall,
ontwerp met ’n rekinsetsel aan weerskante sodat haar majesteit
dit makliker kon aan- en uittrek. In die 60’s het die stewel weer
gewild geraak toe bekendes soos John Lennon, Paul McCartney
en Jean Shrimpton – die sg. Kings Road-kliek van Wes-Londen
se Chelsea-distrik – dit weer begin dra het, en dis waar die
naam vandaan kom. Louis Vuitton se weergawe (prys op
aanvraag) is klassiek, dog modern. Vir meer:
021 405 9700, 011 784 9854, louisvuitton.com
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