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ONLY YOU Butterfly Collectie

Maak je klaar voor het festivalseizoen met de terugkeer van 

het warme weer. We laten de nude kleuren achter ons en we 

gaan voor stralende vibes. De kleurrijke limited edition lente/

zomercollectie van ONLY YOU laat je stralen en fladderen als 

de social butterfly die je bent.

You Give Me Butterflies Medium Oogschaduwpalette  

Dit medium palet kan je overal mee naartoe nemen om je look 

bij te werken voor een afterwork party of een weekendje weg 

met de vrienden. Je krijgt er letterlijk vlinders van in je buik 

dankzij de zomerse en feestelijke kleuren.  

Before Summer Flies By XL Eyeshadow Palette  

Het XL ‘Before Summer Flies By’ palette wil je niet missen. Deze 

collectie neemt je mee op reis deze zomer! Voor zowel de ogen 

als het gezicht is dit palette ideaal en helemaal compleet om 

mee te nemen op vakantie voor een sunkissed look zonder dat 

je ook maar een seconde in de zon hebt gelegen. 

Bath bomb  

Na volop van de zomeravonden te hebben genoten, is het tijd 

voor wat relaxation. Wat is een betere manier om te ontspannen 

dan met deze kleurrijke en heerlijk geurende bath bomb. De 

ideale manier om een zomerse dag te eindigen. 

Escape To Palmadise Handcrème  

Deze crème uit de lente/zomercollectie neemt je meteen mee 

naar een hemelse plek: ‘To Palmadise’. Van de betoverende geur 

tot de zachtheid die deze achterlaat op je handen, het is een 

must-have! 

You’re Such A Gem Face Gems  

Om je festival look compleet te maken of voor naar een knaller 

feestje, zijn deze juweeltjes de perfecte aanvulling! Zeker niet 

te missen voor jouw make-up looks deze zomer.  

Nagellak  

Voor de lente/zomer collectie komen er 5 nieuwe kleuren 

nagellak uit in beperkte oplage! Mis deze prachtige zomerkleuren 

niet om met je handen te pronken. Deze kleuren zijn gekozen 

om je de ster van de zomer te maken. Tussen een glanzend 

roze (517 Shine Of My Life), een parelmoer mauve (256 Space 

Diva), een licht beige (503 I am Real) en een roze (940 Call Me 

Baby), is de keuze ruim. En voor de finishing touch doe je er 

een holografische topcoat overheen.
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