
Duurzame mode is bijna een eviden-
tie geworden: onze outfits moeten
mooi maar zonder een negatieve
impact op het milieu en onze gezond-
heid. De stap naar vintage mode is
daarom vlug gezet: creaties van vroe-
ger die een nieuw leven krijgen, zijn
een zeer milieuvriendelijk alternatief
voor de veelal vervuilende fast fas-
hion. Live-to-Express heeft hierin een
mooie niche gevonden: het label biedt
deadstock vintage oorbellen die ge-
produceerd werden tussen de jaren
60 en 90, maar zijn nog nooit eerder
gedragen. De items zijn dus vintage
en brand new tegelijkertijd, wat de
oorbellen zeer uniek en zeldzaam
maakt. Van minimalistische jaren 90
ringen, houten jaren 70 stuks tot aan
de extravagante oorbellen uit de jaren
80: de collecties zijn niet onderhevig
aan trends, je kiest ze in de eerste
plaats omdat ze helemaal bij jou
passen. Geef toe: hoe mooi is dat!
(nt)

live-to-express.com

Vintage en toch brand new
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DUURZAME MODE

MIX steps

Heeft je huid een extra dosis vitami-
nes nodig om er stralend uit te zien?
Enter de Healthy Mix-lijn van Bourjois,
een compacte lijn bestaande uit
foundations, BB crèmes, concealers
en poeders die verrijkt zijn met super-
fruits om je huid meer energie te
geven. Zo kreeg de Healthy Mix
Powder (13,99 euro) een vernieuwde
formule met hydraterend granaatap-
pelextract. Perfect om je huid on-the-
go een boost te geven. (nt)

Gezonde mix
......................................................................

VITAMINES VOOR DE HUID

De Time-out valt op door een verleidelijke
zachte en tijdloze vormgeving. Hij kan in
eender welk interieur ingepast worden,
ongeacht stijl of grootte.
Maar dit is geen lounge chair van 13 in een
dozijn. Wie de lounge fauteuil van naderbij
bekijkt, merkt dat het de slimme details zijn
die het verschil maken: de fijne verticale
intrekkingen die in een elegante lijn over de
armleggers lopen of de subtiele topjes aan
de bovenkant. Dit maakt de Time-out tezelf-
dertijd bijzonder in zijn eenvoud én groots in
comfort. Helemaal in lijn met wat je van een
design meubelbouwer als Jori verwacht.

www.jori.com

De lounge fauteuil
waarmee je er even
tussenuit bent
.................................................................................

Even relaxen en loungen in huis is makkelijk:
je hebt er alleen een comfortabele lounge
chair voor nodig die er ook nog geweldig uit
ziet (want het oog wil ook wat, niet?). Onze
keuze: deze loungt fauteuil van JORI die heel
toepasselijk ‘Time-out’ gedoopt werd.

Jeanslabel Levi's en sportmerk New Balance lan-
ceerden samen een collectie waar ze hun meest
iconische stukken omvormen tot nieuwe klassiekers.
‘Retro meets modern’ dus en dat vertaalt zich in
(gewatteerde) trucker jasjes, grafische T-shirts en
sneakers in jaren ‘70 stijl. Helemaal iconen ‘nieuwe
stijl’ dus. (nt)

levi.com

Iconen nieuwe stijl
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LEVIS X NEW BALANCE


