STRALENDE
LACH!

Stralend witte tanden in 30 minuten? JA natuurlijk wil ik dit! Echt
bleken durfde ik niet aan, maar
Smilefect heeft een methode ontwikkeld waarmee de tanden wel 4 tot
9 tinten witter worden, en bij mij zelfs
12 tinten, zonder dat het glazuur wordt
aangetast. Wat moest ik doen? Relaxed achterover zitten in een comfortabele stoel, terwijl
een zachte brightening gel in combinatie met led-licht
het werk deed. Een snelle en comfortabele manier voor een natuurlijk wit effect. Wie wil dat nou niet? Voor slechts € 59,50 en een half
uurtje van je tijd, 100% veilig en tot 12 tinten lichtere tanden is dit
eigenlijk best een superleuk en betaalbaar cadeau voor jezelf.

MIJN FAVORIETE VISAGIST
Al 23 jaar maakt hij mensen
mooier. De leukste carrière die
je je kunt bedenken, zegt hij
zelf. Op zijn 15e begon Ricardo
Fernando (37) in de plaatselijke
kapsalon. Nog voordat zijn
opleiding begon, knipte hij
de halve straat al en op zijn
19e had Ricardo voor alles
wat er te behalen viel wel een
diploma of certificaat. Binnen
de kapsalons werden steeds
meer schoonheidsbehandelingen toegevoegd, met name de
visagie. Dat trok hem heel erg
aan en hij is zich hierin gaan
specialiseren. Inmiddels is
Ricardo een gevestigde naam
en heeft hij voor verschillende
grote RTL programma’s de
make up verzorgd en veel
bekende Nederlanders in zijn
stoel gehad. Momenteel zit
hij in de laatste fase van zijn
nieuwe droom; een eigen
studio, één plek waar alle as-

BUBBELS & BOERENKOOL OP RTL4
Elke zondagmiddag is het voor mij een feestje. Er zijn alweer 6 afleveringen van Bubbels
& Boerenkool achter de rug en ik krijg er steeds meer plezier in. Met een hartstikke leuk
team maken we er telkens weer een feestje van. Ik mag het over de leukste producten
hebben, mag ze zelfs gebruiken en uitproberen en word tot in de puntjes verzorgd. Bubbels & Boerenkool wordt opgenomen in het geheel gerenoveerde Parc Broekhuizen in
Leersum. Ze hebben er vijf jaar over gedaan om tot dit prachtige resultaat te komen.
Bubbels & Boerenkool, elke zondagmiddag om 13.25 uur op RTL.

pecten van zijn vak uitgevoerd
kunnen worden, zoals fotoshoots, trainingen, hair and
make up treatments, workshops … hij heeft zelfs een
catwalk! Sinds mei is Ricardo
de trotse eigenaar van een
nieuw merk haarwerksysteem
voor mannen. CAPSLOCK is dé
oplossing voor als je weer echt
haar wil. Als haarwerkspecialist
weet hij dat er veel dames een
haarwerk of aanvulling dragen.
Voor mannen was het een
taboe wat nog steeds voelbaar
is. Hierin voelde Ricardo een
revolutie en heeft daarom dit
product enorm doorontwikkeld om het echt onzichtbaar
te maken! Geen wonder dat ik
graag Ricardo als visagist voor
Bubbels & Boerenkool wilde
hebben en daar mocht mijn
favoriete kapper Ad Peters
zeker niet bij ontbreken.
www.mistercapslock.nl

FOTO’S:

Snel masker
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Ik ben dol op de producten van M2 Beauté. De
wimper- en wenkbrauwserums werken echt
goed en de nano-sprays zijn mijn favoriet.
Binnenkort komen ze met een masker op de
markt die je maar even hoeft te ‘dragen’ en direct een zijden glans aan je gezicht geeft. Oppassen dat ik hier niet verslaafd aan ga raken.
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