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Beauty
Beauty - ofwel schoonheid - staat voor een kwaliteit of combinatie 

van kwaliteiten die een ervaring van genoegen en emotioneel 
welzijn veroorzaakt. Het wordt vaak geassocieerd met kenmerken als 

harmonie in vorm of kleur, proportie, authenticiteit en originaliteit.
 

Hoe denkt onze wereld eigenlijk over schoonheid?

Er is geen enkel juist antwoord op deze vraag. Schoonheid is niet 
te definiëren. Zo verschillend als de talen over de wereld zijn, zo 

veelsoortig is schoonheid. Beauty is overal. Jij hebt de macht om te 
bepalen wat je ziet en wat je denkt. De term ‘beauty is in the eye of 
the beholder’ is nog immer actueel. Global trends zorgen ervoor dat 
we ons allemaal hetzelfde gaan gedragen en er hetzelfde uit komen 
te zien, maar eigenlijk zijn we mooi juist omdát we verschillend zijn. 
We kunnen elkaar zo veel meer geven als we al die verschillende 

vormen van schoonheid echt leren zien.

Mix die culturen.



Nail Colour | 152 - Indigo
Finish je Nomadic look met de fashionable beauty 
must have: indigo nagels. India wordt gezien als het 
alleroudste centrum als het gaat om de oorsprong van 
deze kleur. Deze diepe en opvallende kleur hult je nagels 
in een blauwe wolk vol mysterie.

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 12,90
•	 Artikelnummer: PH10760/152
•	 Inhoud: 12 ml

Lipstick Matte | Nude Humanity
De universele nude kleur van Nude Humanity is 
dé beauty style statement du moment. Of je nu 
een heel lichte huidskleur hebt of een medium 
teint… deze vrouwelijke nude lip flatteert  
iedereen en maakt van je lippen echte 
eyecatchers!

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 15,90
•	 Artikelnummer: PH1200-NH

Lipstick Matte | Gypsy Coral
Geen andere kleur die het zomerseizoen 
beter belichaamt dan koraal. De Gypsy Coral 
Matte Lipstick is onmisbaar in ieders makeup 
kit, want hij staat werkelijk prachtig bij alle 
huidskleuren!

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 15,90 
•	 Artikelnummer: PH1200-GC
•	 Inhoud: 4 ml



Eye Pencil Natural Liner - 7. Purple
Vervang je klassieke zwarte kohl eens voor 
mystiek diep paars. Breng de Eye Liner Pencil 
Natural Liner in Purple aan op de wimperrand 
van je bovenste wimpers en creëer direct 
meer contrast en een grotere oogopslag.

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 11,90
•	 Artikelnummer: PH1300NL/7
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PROFESSIONAL MAKE-UP

Kleuren benaderen zoveel mogelijk de realiteit maar kunnen afwijken

Colour Pigments | Citrine
De edelsteen Citrien wordt al sinds duizenden jaren gewaardeerd 
om zijn zeldzaamheid en schoonheid. De verrassend subtiele en 
elegante finish van deze lichtgele champagne tint geeft ogen een 
uiterst sophisticated twinkle.

Gebruik over het gehele ooglid voor een prachtige kleur of breng 
aan als highlighter over een andere oogschaduw voor een echt 
wow-effect! Dit rijk gepigmenteerde wonderpoedertje geeft een 
ongeëvenaarde glans. The magic of citrine!

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 13,90
•	 Artikelnummer: PH0872/C
•	 Inhoud: 12 ml

Banana Powder
Deze fantastische poeder kan all-over gebruikt 
worden, maar ook voor het contouren van het 
gezicht, als highlighter onder de ogen en over de 
T-zone. De Banana Powder is geschikt voor elke 
huidskleur. 

De super zijdezachte en matterende poeder is perfect 
voor het langdurig fixeren van je make-up. Hij geeft 
een subtiele matte finish aan je foundation en zorgt 
voor een langdurig mooi en natuurlijk resultaat.

Product details: 
•	 Adviesprijs: € 19,90
•	 Artikelnummer: PH10912-B
•	 Inhoud: 10 g

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Merel Brouwer • House of Rebels - marketing, communicatie, events & PR
Nachtwachtlaan 20 • 1058 EA Amsterdam • T: 020 - 38 800 42
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