FEELING NEWS
A D V E R T O R I A L

MEY
Passie of pastel?
Lingeriemerk MEY brengt deze herfst meerdere collecties
uit. De namen van de collecties refereren naar de kleuren die
centraal staan. Zo zien we in de collectie Lavender heel veel
zacht-paars, terwijl Brick vol zit met vuurrode stuks. Naast
lingerie bevatten sommige collecties ook nachtmode.
WWW.MEY.COM

DURLET
Glooiende duinen
Sofa Dune is na Moor en de
awardwinnende Yale de derde
samenwerking tussen Belgisch designer
Sylvain Willenz en DURLET. Dune is een
modulair concept dat de hedendaagse
stromingen naar zachte vormen met toch
strakke lijnen belichaamt. Naast een sofa
kan je ook opteren voor een zitlandschap
met hoeken, ligbanken, open elementen
en een stoelfauteuil. Samen met de
aflopende lijnen van rug naar armen
verklaart dit de naam van het model.
WWW.DURLET.COM

PATRIZIA PEPE
London vibes
De nieuwe herfst- en wintercollectie van
PATRIZIA PEPE brengt de elektrische
en levendige Londense sfeer tot leven.
De collectie bestaat uit zeven stijlen
die gelinkt zijn aan zeven districten,
waaronder China Town, Piccadilly en
Tate Modern. We zien onder andere
outfits die uit de jaren 80 lijken te komen,
skaterlooks, gesofisticeerde pakken en
geruite stofjes.
WWW.PATRIZIAPEPE.COM

SUNDAY BRUSH
Revolutionaire
zonnebescherming
Veel mensen gebruiken geen
zonnebescherming in het gezicht
omdat er een witte waas kan
achterblijven, het plakt of niet goed
te combineren valt met make-up.
Een dagcrème of foundation met
een lage SPF biedt vaak te weinig
bescherming. Het Belgische merk
SUNDAY BRUSH biedt hier de
perfecte oplossing voor: het is
de eerste minerale zonnepoeder
met SPF 50 én 100% natuurlijke
ingrediënten. Dankzij de handige
borstel kan je gemakkelijk het
poeder aanbrengen op de huid,
waar je ook bent. Geen gedoe meer
met plakkende handen, make-up
of een vette huid!
WWW.SUNDAYBRUSH.COM

VAN LOOCK
Pretty in pink
De nazomer van 2020 kleurt roze bij
VAN LOOCK. Pumps met een puntje
of mocassins in bordeaux, oudroze en
zachte tinten zijn een perfecte match
met de romantische jurken en broekpakken uit de nieuwe kledingcollecties.
Ook enkellaarsjes in elastische suède
maken het plaatje af: een verwennerij
voor jezelf en je voeten.
WWW.VANLOOCK.COM
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