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Elke dag van de week, elk uur van de dag – hannah weet precies wat jij en je huid 
nodig hebben: ontspanning, frisheid en comfort. En o ja, een stralende teint! 
Miss Nederland Zoey Ivory, fervent hannah-gebruikster, deelt haar rituelen.

‘Ik start – en eindig- mijn 
dag altijd met een goede 
reiniging d.m.v. de milde 
hannah Cleansing Oil, een 
hydrofiel reinigingsproduct 
dat zorgt voor een schone, 
frisse en comfortabele huid. 
Hierna volgt de ultrazachte 
Sensitive Skin Lotion. Deze 
verfrissende lotion kalmeert 
mijn huid voelbaar en de 
structuur van mijn poriën 
wordt zichtbaar fijner. Voor 
optimale hydratatie is er 
Vitamin Complex. Een 
intensieve vochtherstellende 
gezichtsspray met een hoge 
dosering aan vitamines 
en vochtregulerende 
bestanddelen. Het zorgt 
ervoor dat ik minder crème 
nodig heb, omdat een 
gehydrateerde huid beter in 
staat is crème op te nemen. 

Mijn dagen zijn ontzettend 
druk en met Personal Choice 
kom ik zonder stress de 
dag door. Deze crème laat 
mijn huid ontspannen en in 
volume toenemen. Door de 
unieke ingrediënten blijft 
mijn huid zeer ontspannen en 
wordt ze niet vet, waardoor 
uitbraken van onzuiverheden 
uitblijven. Om de hele dag 
verzekerd te zijn van een 
opvallend heldere en egale 

uitstraling gebruik ik tot 
slot Brilliant Touch. Dit 
unieke product bevat het 
luxueuze Diamond Core 
Powder, dat zorgt voor een 
soft focus-effect dankzij de 
lichtweerkaatsende werking. 
Naast mijn standaard 
beautyritueel heb ik 
gedurende de week gelukkig 
ook tijd voor andere heerlijke 
hannah-verwenmomenten.’ 

MAANDAG 22.00 UUR 
Na het reinigen is het tijd 
voor een lekker masker. 
In tegenstelling tot andere 
kleimaskers wordt de 
Cleansing Clay niet hard, dus 
na het aanbrengen, inwerken 
(zo’n 5 tot 10 minuten) en 
verwijderen, voelt je huid 
zacht en comfortabel aan én 
ziet ze er egaler uit. 
DINSDAG 07.30 UUR
Zelfs onder de douche kun 
je zorgen voor huidherstel. 
hannah Shower Treatment 
is een rijke verzorgende 
doucheolie op basis van 
sojaboonolie en uitermate 
geschikt voor de zeer droge 
of gevoelige huid, die er zacht 
en soepel van wordt. 
WOENSDAG 23.00 UUR
Tijd voor herstel! De Cell 
Recovery Cream kun je 

als dag- en nachtcrème 
aanbrengen, maar ook als 
(slaap)masker. Je brengt de 
crème dan wat dikker aan op 
een goed gereinigd gezicht en 
laat hem 10 tot 15 minuten 
intrekken. Vervolgens 
inmasseren en gaan slapen, 
zodat het herstel van de huid 
’s nachts doorgaat.
DONDERDAG 22.00 UUR
Op sommige dagen heeft 
je huid net iets meer nodig. 
Daarom kun je in aanvulling 
op je dagelijkse reiniging 
kiezen voor de Enzymatic 
Skin Peeling. Die respecteert 
de huid en ondersteunt 

haar bij haar beschermende 
functie. De poriën en de 
huidstructuur worden fijner 
en gladder en je huid zal de 
crème die je erna aanbrengt 
beter opnemen. De peeling is 
geschikt voor de gevoeligste 
huid en kan zelfs rondom de 
ogen aangebracht worden. 
VRIJDAG 20.00 UUR 
Get ready to go out! Als 
Zoey naar een feestje gaat, 
vervangt zij de Brilliant 
Touch door de Touch of Silk. 
Deze topper is als primer 
voor het aanbrengen van 
je foundation te gebruiken. 
Met de Touch of Silk hecht 
make-up beter en houdt het 
langer, het egaliseert direct 
lijntjes en oneffenheden, 
matteert de huid en geeft 
extra hydratatie waardoor de 
huid niet uitdroogt bij het 
dragen van make-up. Zo ben 
je, net als Miss Nederland, de 
hele avond verzekerd van een 
weergaloze look! 
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Katoenen T-shirt 
STELLA MCCARTNEY 
via DE BIJENKORF
Katoenen shorts HANRO
Vergulde oorbellen, 
kettingen en ringen, alles 
PERNILLE CORYDON 
via DE BIJENKORF


