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HOE gA JIJ NAAr KANtOOr? mEt dIKKE LIpstICK 
Of JuIst NIEt? EN HOE bLIJf JE in shape mEt 
EEN zItbAAN? Jackie polst drie succesvolle 

dames in de modebusiness. ‘IK zAL NOOIt 
zONdEr pArfum dE dEur uItgAAN’

3x
beauty

in business
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ug g au s t r a l i a

 Beautyritueel 
‘Op kantoor draag 
ik altijd mijn li-
jfgeur, Coco Mademoiselle van CHa-
nel. Ik heb de hele lijn ervan in mijn 
badkamer: van douchegel en bodylotion 
tot haarspray, you name it. Ik zal nooit 
zonder parfum de deur uit gaan.’

 BloteBillengezicht ‘Make-up artists 
vind ik echt kunstenaars. Wat ik geleerd 
heb is dat je het mooie moet benadruk-
ken in plaats van minder mooie dingen 
proberen te camoufleren. Ik heb echt een 
blotebillengezicht als ik niets op heb.’

 DresscoDe ‘Onze dresscode is heel ca-
sual. Ik gebruik iedere dag mijn favoriete 
ik-kan-niet-zon-
der -wonderstick 
Touché Eclat van 
yVes saint 
laurent. Ook 
maak ik iedere 
dag smokey eyes. 
Wenkbrauwen 
doe ik met een 
potlood van He-
lena Rubinstein, 

ongeveer vijf dagen per week, 
krankzinnig. Een obsessie, met 
name omdat ik niet goed in mijn 
vel zat. Strak in mijn vel zat ik wel, 
haha. Nu loop ik alleen nog hard, 
samen met mijn hond. Verder draag 
ik natuurlijk uggs, ‘Josie’ is mijn favo-
riet. Een stoere laars met rubberen hak.’

 ooglift ‘Ik heb naast mijn rechteroog 
een lelijk litteken dat ik heb opgelopen 
toen ik drie was. Mocht ik ooit mijn 
oogleden een lift geven dan mogen ze m’n 
litteken direct meenemen. Maar het moet 
wel natuurlijk blijven.’

van Sephora en de 
Prodigy Lotion 
van Helena Ru-
binstein. Ik scrub 
wekelijks met de 
Awareness Face 
Exfoliator van ri-
tuals. Daarna 
een serum, dag-
crème, oogcrème 
en ’s avonds een 
nachtcrème van 
de Benefiance-lijn 
van Shiseido.’

 Beautygeheim 
‘Wenkbrauwen 
zijn het allerbel-
angrijkst, ze vor-
men het centrum 
van je gezicht. 
Daarmee kun je 
de plank goed 
misslaan. Ik verf 
ze zelf om het er 
zo natuurlijk mo-
gelijk uit te laten 
zien. De verf koop 
ik bij de schoon-
heidsspecialiste.’

 energie ‘Een 
vrouw is op haar 
mooist als ze goed 
in haar vel zit. Ik 
let overigens altijd 
op oogmake-up. 
Ik denk dat veel 
vrouwen blijven 
bij een mascaraat-
je, een lijntje en 
een gloss. Ook 
mooi, maar van 
mij mag het soms 
een beetje meer 
zijn.’

-uGG ‘Josie’  
 € 340-

-rituals awareness
 Face exFoliator  

 scrub € 13-

-mascara Yves saint
 laurent volume eFFet

 Faux cils € 30,99-

-chanel coco  
 mademoiselle,

 50 ml, € 81,36

oogschaduw van 
Chanel of M.A.C 
en mascara van 
YSL. Daarna nog 
een perzikkleurige 
blush en klaar is 
Kees.’

 oBsessie ‘Ik ben 
redelijk sportief 
en daar ben ik 
een jaar of tien 
geleden aardig 
in doorgeslagen. 
Toen sportte ik 

 ritueel ‘Ik reinig 
dagelijks mijn 
huid met water. 
Dat vind ik ab-
soluut het fijnste. 
Daarna gebruik 
ik de Supreme 
Cleansing Foam 



BlenDer ‘Ik heb nog nooit een dieet 
gevolgd en ik heb het geluk dat ik niet snel 
aankom. Ik eet gezond en sinds kort heb ik 

hardlopen door 
Brussel om in shape 
te blijven.’

 Botox ‘Ik sluit 
niet uit dat ik 
ooit aan de botox 
ga, maar op dit 
moment word ik 
nog vaak een stuk 
jonger geschat 
dan ik ben. Mijn 
moeder ziet er ook 
veel jonger uit, 
dus ik denk dat ik 
geluk heb.’

ritueel ‘Elke 
ochtend begin ik 
met de Sublimage-
crème van Chanel, 
daar wordt je 
huid heel zacht 
en glanzend van. 
Daarna breng ik 
mijn make-up 
in tien minuten 
aan en probeer ik 
volume in mijn 
haar te brengen. ’s 
Avonds reinig ik 
mijn gezicht weer. 
Ik slaap lekkerder 
als ik me schoon 
en fris voel.’

 Beautygeheim 
‘Droogshampoo en 
haarpoeder voor 
meer volume. Dat 
werkt fantastisch! 
En verder: als 
vrouw moet je 
eigenlijk nooit de 
deur uitgaan zonder 

eyeliner, 
mascara en iets 
moois op je 
lippen.’

een blender waar 
ik echt van alles 
ingooi. Nu eet ik 
veel fruitshakes en 
groenten. Dat doet 
ook veel voor je 
huid.’

 in shape ‘Ik 
heb jarenlang aan 
yoga gedaan, maar 
omdat ik veel in 
Brussel en Parijs 
ben, heb ik daar 
niet veel tijd meer 
voor. Ik heb me 
wel weer voorge-
nomen om te gaan 
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 noir ‘Op kantoor draag ik meestal  
Coco Noir, een nieuwe geur van  
CHanel. Deze 
kan goed voor zowel 
overdag als ’s avonds 
en hij verandert een 
beetje naarmate de  
tijd vordert, heel 
bijzonder.’

 chanel ‘Ik gebruik 
elke dag Inimitable 
mascara, oogschaduw 
van Les 4 Ombres, 

waterproof oogpotlood in de kleur Ébène, 
als foundation Vitalumière Aqua en Rouge 
Allure op mijn lippen. Allemaal van Cha-
nel. Ik was er al fan van voor ik er werkte.’

 classic Bag ‘Ik draag het liefst skinny 
jeans van Chanel of Zara, met een jasje 
erop en hakken of ballerina’s eronder. Ook 
heb ik altijd mijn Chanel classic bag 2.55 bij 
me, dat maakt mijn outfit helemaal af.’

 lipstick ‘Ik ben verslaafd aan lipstick sinds 
ik bij Chanel werk, terwijl ik het daarvoor 
bijna nooit droeg. De kleur Enjouée 95 van 
Rouge Allure is mijn favoriet. Verder heb 
ik een enorme nagellakcollectie, dat doet 
mijn humeur goed.’

 Beauty-aDresje ‘Mijn badkamer,  
want daarin staat eigenlijk alles wat ik 
nodig heb.’

-chanel rouGe allure  
 extrait de Gloss,
 67 caprice € 29,50-

-enkellaars Zara  
 € 39,95-

-chanel le vernis
 08 pirate € 22,50-



Dat is mijn kleine 
beautygeheimpje.’

 laDy ‘Een vrouw 
is voor mij aan-
trekkelijk als ze 
er goed verzorgd 
uitziet en een 
‘schoon’ uiterlijk 
heeft. Je hoeft niet 
moeders mooiste 
te zijn, maar als 
je haar schoon 
is en je gezicht 
een glanzende 
gloed heeft, je een 
open en sponta-
ne blik hebt, je 
kleding verzorgd 
is, je je als een 
lady gedraagt en 
bovendien mee 
kan praten met 
what’s going on in 
the world, dan denk 
ik dat je heel goed 
bezig bent.’ 
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 faVoriete geur ‘Naar mijn werk draag 
ik vaak een lichte geur, niet te zwaar. 
Zoals Un Jardin Sur Le Nil van Her-
mÈs of mijn ultieme favoriet: Eclix van 
La Perla. Helaas wordt deze niet meer 
gemaakt. Voor ’s avonds draag ik het liefst 
Soir de Lune van Sisley.’

 sisley ‘Voor mijn werk maak ik mezelf 
helemaal op. Oogschaduw van Dior, lip-
stick van Dolce & Gabbana, een lipliner 
van Clinique, eyeliner van Bobbi Brown 
en mascara van 
L’Oréal. sisley 
is mijn favoriete 
merk, maar ook 
de Touche Éclat 
van Yves Saint 
Laurent vind ik 
een absolute must.’

 Beauty-aDres-
je ‘l’Arte delle 
Mani in Arnhem. 
Haarspecialist 
Taco is een topper 
in het kleuren 
van je haar en 
Edith een super 

-tirisi moda kettinG € 5695- 
-en rinGen € 5695 per stuk-

-hermès un Jardin sur-
 le nil, 50 ml, € 49,50-

-sisleY eau eFFicace
 démaquillant  

 doux € 67,90

natascha
ZUchoUWski

schoonheidsspecialist. Geen 
flauwekul: ze geeft de huid 
precies wat deze nodig 
heeft.’

 facelift ‘Ik heb nu nog 
geen behoefte aan cosme-
tische chirurgie, maar als 
ik ooit niet tevreden ben 
met het een of ander, dan 
zal ik daar zeker iets aan 
veranderen. Een ooglift 
bijvoorbeeld. Een echte 
facelift zou ik denk ik nooit 
doen. Je gezicht tekent met 
de jaren en dat heeft ook 
zijn charmes.’

 scruBBen ‘Ik reinig mijn 
gezicht iedere dag met Si-
sley en ik scrub regelmatig 

buitenkant goed 
uit te zien. Het is 
denk ik belangrijk 
dat je een inner-
lijke rust hebt en 
dat je je goed en 
gezond voelt, dan 
straal je dat van-
zelf uit. Veel water 
drinken, gezond 
eten en voldoen-
de slaap. Lekker 
cliché hè? Maar 
het is wel waar. 
Af en toe doe ik 
’s nachts nog even 
een oogmasker 
van Sisley op, zo-
dat ik de volgende 
ochtend met een 
frisse blik opsta. 

mijn lichaam 
met Collistar 
en mijn gezicht 
met La Prairie. 
Verder gebruik 
ik een firming 
cream van 
Collistar voor 
mijn lichaam en 
oog- en dag-
crème Sisleya 
van Sisley. Voor 
het slapen gaan 
reinig ik mijn 
gezicht weer 

en doe ik een nachtcrème op 
van Sisley.’

 Beautygeheim ‘Schoon-
heid zit van binnen en dat 
kun je helpen door er aan de 


