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Feestlooks voor Haar

COLOFON
Shine Magazine 

Kreatos werkt steeds weer aan een betere klantenservice. We zijn 
er dan ook trots op dat we jullie een geheel nieuwe dienst kunnen 
voorstellen: de Kreatos STYLE-UP. En dit is nog maar het begin. In 
de loop van 2019 willen jullie met meer nieuwigheden verrassen 
en verwennen. Daarom wensen wij jullie nu alvast een

 STIJLVOL & FEESTELIJK 2019 toe

Eric Bergeys.
CEO Kreatos

Het perfecte geschenk

CADEAUCHEQUE



StyleUP
EEN NIEUWE DIENST

BIJ JE KREATOS KAPPER



We houden allemaal van make-overs. Niets is zo leuk als het 
zien van die volledige transformatie en het verrassingseffect 
van de verandering. Maar we hebben nooit de tijd om 
voluit voor een makeover te gaan.
Ons leven is te druk, onze agenda’s staan te vol.

De opdracht leek simpel genoeg: vind een aantal snelle 
behandelingen voor het haar die een mooie transformatie geven 
zonder dat de klant veel tijd kwijt is. Als algemene richtlijn stelden 
we een maximum tijdsbesteding van een kwartier voor.
 
De taak bleek veel moeilijker dan gedacht. Je moet immers met 
zoveel factoren rekening houden, en je wilt dat het eindresultaat 
professioneel, mooi en trendy is. 
Het ene idee na het andere sneuvelde: de ene behandeling duurde 
te lang, de andere leverde niet echt een leuke transformatie op. 

Wie had gedacht dat een eenvoudige, snelle doch mooie styling zo 

ingewikkeld kon zijn?
Vanaf het begin was duidelijk dat haar wassen of kleuren niet in dit 
plaatje passen, omdat onze StyleUP dan te lang duurt. 

Alle producten die een inwerktijd vragen vielen om dezelfde reden 
uit de boot. Tegelijkertijd moet het eindresultaat looks geven die 
tijdloos elegant of verfrissend trendy ogen. Je begrijpt dat ons 
creatief team voor een moeilijke opgave stond.

Uiteindelijk hebben we 7 looks vastgelegd, en we zijn heel trots dat 
we die hier aan jou kunnen voorstellen:

StyleUP

15 minuten
PARTY TWIST

TWIN TAIL

FUN BOB

CLASSIC CHIC

PERFECT LINE

HAPPY WAVES

EASY GLAM

slechts

Dat moet echt toch anders kunnen, dachten wij tijdens 
een brainstorm met het creatieve team van Kreatos. De
uitdaging was geformuleerd. De Kreatos creatievelingen 
gingen aan de slag.

Ik ga al wel eens met mijn collega’s naar een afterwork party. Gewoon lekker samen ontspannen en de stress van 
de werkweek van je afzetten. Natuurlijk wil je aan het einde van je werkdag even de tijd nemen om je weer op te 
frissen, om je look bij te werken en misschien wat feestelijker te maken. Uiteindelijk ga je naar een party. Toen ik 
van StyleUP hoorde, dacht ik: dit is helemaal iets voor mij!
Tegelijkertijd vroeg ik me wel af hoe effectief zo’n stylingbeurt van amper 15 minuten zou zijn. Ik waagde het erop. 
Toen het aan mijn beurt was, koos ik voor een mooie vlecht, en inderdaad een kwartiertje later was mijn haar in 
een mooie feestvlecht gebonden. Toen ik op de afterwork-party binnenstapte, kreeg ik complimenten van alle 
kanten. Ik denk dat sommige collega’s een beetje jaloers waren. Ik heb hen dan over de Kreatos StyleUP verteld, 
en volgende keer gaan we met alle dames van het kantoor samen!
Emma, HR consultant

StyleUP

15 euro

kies hier jouw look

Elke Style-Up kost niet meer dan 15 euro.
Wassen, knippen, kleuren of brushen horen niet tot de Style-Up, en kunnen apart aangerekend worden.

Elke Style-Up wordt op droog haar toegepast zonder wasbeurt.
Indien nodig,  kan het haar gewassen worden. Deze wasbeurt wordt apart aangerekend.

Elke look is een zorgvuldige styling die slechts 15 minuten duurt.
(Eventuele wachttijden niet meegerekend)

Elke styling geeft een heel nieuwe of verrassende uitstraling aan je look. 



LOOK EASY GLAM
Als mensen me vragen wat ik als job doe, dan antwoord ik steevast: “ik ben fulltime moeder”. Mijn dagen bestaan 
er grotendeels uit om rond te rennen voor mijn kinderen: naar school brengen, ophalen bij de sportclub of de 
dansles afzetten, ze weer oppikken. Er komt werkelijk geen eind aan. Dan heb je nog het huishouden en de 
boodschappen. Mijn dagen zitten echt goed vol. Maar als ik zelf bij mijn moeder op bezoek ga, maak ik daar 
graag een bijzonder moment van. Dan zou ik het leuk vinden om er wat extra verzorgd uit te zien. We weten hoe 
makkelijk moeders commentaar geven, zeker als het om dochters gaat. Mijn kapper toonde me wat een leuk 
effect de eenvoudige vlecht van de Easy Glam look bij mij had. Sindsdien probeer ik op weg naar mijn 
moeder steeds bij mijn kapper binnen te springen. Commentaar heeft die nog wel, maar niet meer op mijn haar!
Kirsten, fulltime mama

VOOR

StyleUP



LOOK HAPPY WAVES

VOOR

StyleUP

Ik ben niet meer van de jongsten en ik heb me ook nooit een modepop gevoeld, maar ik vind het wel plezant om 
van tijd tot tijd met een wat stijlvollere look voor de dag te komen. Laatst was dat de verjaardag van de buren. 
We wonen al bijna 17 jaar naast elkaar en zijn in de loop der jaren goeie vrienden geworden. Ik had beloofd om 
te helpen met de hapjes, maar mijn schema was een beetje in het honderd gelopen en ik had eigenlijk geen tijd 
meer voor een kappersbeurt. Mijn kapster stelde me echter gerust: ”kom even op adem bij een kop koffie en kies 
gewoon één van onze Style-Up looks, dan ben je binnen een kwartiertje gesteld.” De vloeiende lijnen van de 
Happy Waves leek me wel heel feestelijk, maar ik dacht dat mijn haar voor deze look niet lang genoeg was. 
Mijn kapster ging ijverig aan de slag en inderdaad 15 minuten later zag ik er plots heel glamoureus uit. Niemand 
kon geloven dat ik de hele dag eigenlijk in de keuken had gestaan.
Ann, bediende



LOOK PERFECT LINE

StyleUP

VOOR

Ik ben heel gedreven in mijn job. Vaak werk ik wat langer om mijn projecten tot in de puntjes af te werken.  
Soms gebeurt het dat ik onverwacht of op het laatste moment nog dringend bij een klant langs moet. Dergelijk 
persoonlijk contact voorkomt heel veel problemen en verbetert ook de samenwerking. Ik doe mijn best om altijd 
piekfijn tevoorschijn te komen, maar na een hektische werkdag is dat niet altijd even eenvoudig. Het was een 
collega die me over Style-Up vertelde. Zij laat zich “upstylen”, als er een familiegelegenheid is. Ze raadde me aan 
om het gewoon eens te proberen: slechter konden mijn haren toch niet zitten ... Ik koos voor de Perfect Line, 
omdat ik er formeel en zakelijk uit wilde zien. Tot mijn verrassing was het effect ook heel trendy en modieus.  
Volgende keer probeer ik misschien wel een andere look.
Julie, sales manager



LOOK CLASSIC CHIC

VOOR

Meestal draag ik mijn haar gewoon los. Ik vind dat makkelijk en ik sta er ook wel mee. Maar af en toe vind ik het 
leuk om toch iets hipper met mijn haar. Laatst was ik een vriendin bij haar verhuis gaan helpen. Het was al later 
dan gedacht, toen we rond waren. Tijd om samen een hapje te gaan eten en de succesvolle verhuis te vieren. Toen 
ik naar mijn wagen liep, dacht ik aan de Style-Up van Kreatos. Dat is precies wat ik nu nodig heb. In amper 15 
minuten liet ik mij deze Classic Chic look aanmeten en ik voelde me fantastisch. Ik was maar een klein 
beetje later in het restaurant, vergeleken met de anderen, maar ik kreeg een applausje. De kelners konden niet 
geloven dat ik de hele dag mee met dozen had gesleurd. Ik voelde me super stijlvol op dat ogenblik!
Kim, student

StyleUP



LOOK PARTY TWIST

VOOR

Nu ik zwanger ben, vraagt mijn haar veel meer zorg. Ik heb ook het gevoel dat het minder mogelijkheden heeft. 
Bovendien heb ik gehoord dat niet alle producten even gezond zijn voor zwangere vrouwen. Daarom vertrouw ik 
liefst op advies van mijn kapster, maar met mijn buikje wil ik echt niet urenlang in een kapperstoel zitten. Laatst 
moest ik naar een etentje en mijn haar zag er echt niet uit. Een beetje tegen mijn zin ging ik toch bij mijn kapster 
langs en zij had onmiddellijk door wat mijn probleem was. Daarop adviseerde ze me om een Style-Up te proberen. 
Ze liet me de verschillende stijlen zien en ik vond de dikke vlecht van de Party Twist wel leuk: die heeft stijl, 
maar ziet er ook heel ongedwongen uit. Ik kon het ook heel erg appreciëren dat ik snel gestyled was en dat ze een 
minimum aan producten gebruikt hebben. Ik ben alvast gewonnen voor het hele Style-Up idee. Goed gedaan, 
Kreatos!
Louise, lerares

StyleUP



LOOK TWIN TAIL

VOOR

Ik ben erg sportief, maar ik hou er ook van om mijn haar wat langer te dragen. Dat is niet altijd een handige 
combinatie. En zeker niet als de tijd dringt. Het gebeurt wel eens dat ik net op de fitness ben, als ik een berichtje 
ontvang of ik die avond mee uit eten wil. Dan weet ik gewoon dat mijn haren er weer wild bij liggen, als ik op het 
etentje aankom. Eén van de vrouwen die ik van in de fitness ken, had van de Kreatos Style-Up gehoord, maar ze 
had het zelf nog niet gedaan. Ik dacht bij mezelf: in plaats van een kwartier zelf knoeien met mijn haar, kan 
ik het door professionals laten stylen! Ik had bovendien geluk dat ik niet lang moest wachten bij de kapper, 
voor het aan mij was. Ik koos voor de Twin Tail, omdat die er erg uitdagend en heel sporty uitziet. Toen ik wat later 
op mijn etentje aankwam, viel men letterlijk stil: ze hadden mijn haar nog nooit zo mooi strak gezien! Ik ben heel 
blij dat mijn fitness vriendin met deze Style-Up tip gaf.
Sara, verpleegster

StyleUP



LOOK FUN BOB

VOOR

Ik hou wel van een beetje glamour en retro in mijn haar. Als ik met vrienden uit stappen ga, probeer ik altijd iets 
speciaals met mijn haar te doen. Dat hoeft geen grote ingreep of totale make-over te zijn. Een leuk detail of een 
mooie styling zijn vaak genoeg. Tegelijkertijd kan ik niks te wild doen met mijn haar. Ik ben onthaalbediende en 
tijdens mijn werk moet ik er professioneel en representatief uitzien. Als ik bij Kreatos langs ga, vraag ik mijn kapper 
altijd of hij nog een stylingtip voor me heeft. Toen ik over de Style-Up hoorde, wilde ik het direct proberen: een 
snelle, vlotte styling voor mijn weekend, terwijl ik op mijn werk mijn “klassiekere” look kan houden. Ik vind het 
fascinerend om te zien hoe mijn kapper deze Fun Bob in mijn haar stylede. En ik heb ineens ook wat bijgeleerd 
over de mogelijkheden van mijn stijltang!
Tasha, onthaalbediende

StyleUP



EEN FEESTIDEE VAN JE KREATOS KAPPER

De Schwarzkopf Professional feestpakketten liggen weer voor je klaar 
bij je Kreatos kapper.  Een leuk en origineel geschenk dat op eender 
welke feestdag deze winter goed van pas komt.

Samen
vieren we

FEEST
Samen

vieren we

FEEST

Een cadeau voor gekleurd haar 

Iedereen die zijn haar kleurt, weet ongetwijfeld dat gekleurd haar een 
goed aangepaste verzorging vraagt. Geen wonder  dus, dat het eerste BC 
geschenkpakket  helemaal over kleur gaat: drie uitgelezen producten uit 
het BC Color Freeze gamma zijn in een feestelijk etui samengebracht. 
Naast de sulfaatvrije en micellaire shampoo, krijg je op de koop toe een 
voedend masker en een conditioner. Je gekleurde haren hebben er nog 
nooit zo gezond uitgezien!

Voeding voor je haar 
Het vierde pakket draait helemaal rond de verzorging van (te) droog 
haar. Wanneer je haar vocht en voeding mist, dan verdwijnen al gauw 
glans, elasticiteit en bounce. Je haar wordt broos en veel moeilijker te 
controleren. Dergelijk droog haar heeft snelle behandeling nodig; BC 
Hyaluronic Moisture Kick geeft je een verbeterde elasticiteit en een 
duurzaam, gezond uitziende glans. Ook hier de combi van shampoo, 
conditioner en masker in een mooi etui. Kortom een feestelijk en attent 
cadeau.

Geschenk voor
beschadigd haar De krachtige formules van het BC Peptide Repair Rescue 

feestpakket voeden, herstructureren en herstellen je beschadigde 
haar van binnenuit. De interne architectuur van je haren wordt 
volledig vernieuwd, zodat je opvallend gezond uitziend haar met een 
zijdezacht gevoel krijgt. De shampoo, conditioner en masker bieden 
je een volledige verzorging.

Een cadeau voor alle mannen

Zoek je nog een extra cadeautje voor je man, je vriend, je collega, je broer, 
en ga zo maar door? Dan heeft je kapper voor jou het klassieke, maar uiterst 
gegeerde 3DMen Pakket. In een strak zwart etui vind je een body & hair 
shampoo en een unieke textuurklei. Handig voor thuis of in de sporttas! En 
met de 3DMen Texture Clay style jij je eigen look in een handomdraai.

Van Sinterklaas tot Valentijn,
de winter is een seizoen
van geschenkjes en cadeautjes.

             En je Kreatos kapper helpt je graag daarbij. 

Van Sinterklaas tot Valentijn,Van Sinterklaas tot Valentijn,
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HET MOOISTE
VAN JE HAREN

MAAK

Een kleine ingreep met het juiste product kan jouw look een heel andere uitstraling geven. Je haar een bijzondere 
verzorging geven of je lokken eens helemaal anders leggen kan echt een groot verschil maken. Door varianten op 
je kapsel te hanteren, heb je telkens weer een frisse look. Wij zetten voor jou de meest gevraagde producten die je 
helpen je look te variëren, op een rijtje. 

01

02

03

04

07

06

05

08

BC Collagen Volume Boost

BC Moisture Kick

Molding Wax

Volume en body behoren tot de hoogste prioriteiten voor de 
meeste klanten. Extra volume kan speelsheid en beweging 
in je look leggen.  Zelfs bij het fi jnste en zwakste haar, biedt 
BC Collagen Volume Boost een snel en fantastisch eff ect. Dit 
dankzij de gewichtloze formule die je haar verzorgt en een 
boost geeft. 

Wanneer je haar een tekort aan vocht ervaart, dan mist 
het glans, elasticiteit en bounce, waardoor het broos en 
moeilijker te controleren is. Zelfs de mooiste snit of de 
leukste kleur ziet er dof uit, als je haar droog staat. BC 
Moisture Kick biedt je haren voeding met essentieel vocht. 
Zo krijgt je haar een verbeterde elasticiteit en een blijvende, 
gezond uitziende glans. Je zal ervan versteld staan wat een 
verandering glans in je haar maakt!

We starten met een product dat 
door veel mannen gebruikt wordt: 
de 3Dmen Molding Wax. Het is 
een kneedbare crème wax die het 
haar een gezonde, heel natuurlijke 
glansfi nish geeft. Voor een 
natuurlijke, houdbare look,  die je 
makkelijk zelf in vorm brengt. 

OSIS+ Flex Wax

Deze fantastische crèmige haarwax is supersterk en 
supermakkelijk aan te brengen. Je kan hem steeds weer 
doorkneden en opnieuw stylen. Zijn gebruiksgemak 
en zijn ontelbare stylingsmogelijkheden zijn de reden 
van zijn grote succes. 

01 Molding Wax
We starten met een product dat 
door veel mannen gebruikt wordt: 
de 3Dmen Molding Wax. Het is 
een kneedbare crème wax die het 
haar een gezonde, heel natuurlijke 
glansfi nish geeft. Voor een 
natuurlijke, houdbare look,  die je 
makkelijk zelf in vorm brengt. 

OSIS+Rock Hard

Voor extreme controle bij het 
stylen moet je Rock Hard heb-
ben. Deze “Ultra Strong Glue” 
zorgt voor lang houdbare looks 
en stevige styling.

Big Blast
Zoek je de ultieme lichtgewicht gel die jouw haren extra 
volume geeft, dan moet je niet verder kijken: Osis+ Big 
Blast is het product voor jou! Het lift je haarwortels en geeft 
je een natuurlijke volumineuze look. Big blast is handig in 
gebruik en kleeft niet. 

Ik vraag mijn kapper om styling advies

Een extra haarverzorging is altijd ook een 
beetje jezelf verwennen, en soms verdien 

je dat gewoon ...

Boho Rebel Brunette

Blondme Bonding Care

Dit is de nieuwe generatie droogshampoo! Ideaal voor een snelle 
opfrissing onderweg of op verplaatsing. Je haar is weer glanzend 
schoon zonder vervelende productrestjes. Gewoonweg perfect!

Blondme is goed nieuws voor 
iedereen die van blond houdt. Het 
biedt immers een doorgedreven 
voeding die specifi ek op blond 
of geblondeerd haar gericht is. 
Dat geeft je haar een diepere, 
rijkere blonde kleur met veel meer 
uitstraling!

07 Blondme Bonding Care
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IJSLAND
VAN ASTRONAUTEN EN VULKANEN

In 1864 beschreef Jules Verne IJsland nog als de meest onherbergzame plek ter wereld. In de jaren ‘60 trainden astro-
nauten op IJsland, omdat de condities daar het meest op die van de levenloze maan lijken. De laatste 50 jaar is veel 
veranderd, want IJsland geldt nu als een topbestemming voor winterliefhebbers en natuurtoeristen.

Volgens de legende ontdekten de vikings tijdens een sneeuwstorm 
een eiland. Ze noemden het  “Sneeuwland”. Wij kennen het als IJsland 
omwille van de ijsschotsen overal op en rond het eiland. De hoofdstad 
Reykjavik is niet alleen de oudste nederzetting op het eiland, maar ook 
de plek die het grootste deel van de IJslandse bevolking huisvest. Ze 
vormt daardoor de ideale uitvalbasis voor je bezoek aan het eiland. 

In Reykjavik kan je gaan shoppen in Laugavegur, de historische winkel-
straat waar je nog steeds de betere winkels aantreft. De zijstraten van 

Laugavegur bieden ook een ruime keuze aan restaurantjes, cafés en 
clubs, maar hou er rekening mee dat alcohol in IJsland duur is. Niet-
temin moet je de lokale trots, Brennivin, proeven. Het is een typisch 
IJslandse schnapps of aquavit die rijkelijk gedronken wordt tijdens het 
midwinterfeest van þorrablot, een moderne versie van een feest ter ere 
van de Noorse god Thor. Tijdens dit festival kan je ook allerlei IJslandse 
specialiteiten eten, maar wees gewaarschuwd: de culinaire hoogstand-
jes van IJsland worden vaak enkel door de IJslanders zelf gesmaakt.

JVoor cultuurfanaten is Reykjavik zeker de “place to be”. Je kan hier on-
dermeer het Alþingishusið of parlement bezoeken. De IJslanders zijn er 
erg trots op dat hun parlement teruggaat tot de 9de eeuw en dus het 
oudste werkende parlement ter wereld is. Een andere parel in de kroon 
van Reykjavik is de hypermoderne Hallgrimskirja. Dit  is niet alleen de 
grootste kerk van IJsland, het is ook het beroemdste gebouw van Reyk-
javik. Een selfie voor dit unieke gebouw moet zeker op je to-do-lijstje 
staan. De belangrijkste musea van IJsland staan in Reykjavik en je vindt 
er een internationaal gewaardeerde muziekscène. Artiesten als Björk of 

Sigur Ros gelden al jarenlang als culturere ambassadeurs van IJsland.  
Ook vandaag is de IJslandse muziekscène heel levendig, en muziekfans 
komen in IJsland zeker aan hun trekken.

Maar de grootste aantrekkingspool van het land is zijn unieke natuur-
pracht. Sinds touroperators en toeristen de wilde schoonheid van het 
ongerepte IJslandse landschap ontdekten, zit IJsland als uitgelezen na-
tuurbestemming in de lift. Zelfs de grote bankcrisis van 2008 kon deze 
trend niet remmen.

Iedereen die naar IJsland reist, kan zonder twijfelen dit feit bevestigen: 
de natuur op dit eiland is fenomenaal. De IJslandse kust bestaat uit een 
lange, dramatische  aaneenschakeling van fjorden, terwijl het binnen-
land langzaam stijgt naar de ijzige lavawoestijnen van de Halendið. Dit 
is het beroemde maanlandschap van IJsland, waar vroeger astronauten 
kwamen trainen. 
Een bezoek aan het natuurpark van Vatnajokull mag tijdens je bezoek 
niet ontbreken.  De zichten die je hebt op de sneeuwvelden van de Vat-
najokull gletsjer zijn werkelijk uniek. Wat je zeker niet mag missen, is een 
bezoekje aan de ijsgrotten in de gletsjer: een sprookjesachtige wereld 
van blauw ijs staat je te wachten. Zoiets kan je nergens anders ervaren!

Omdat IJsland op de overgang tussen Amerikaanse en Europese conti-
nent ligt, kan je hier tussen de 2 continenten gaan zwemmen. Je moet 
daarvoor in het þingvellir Park zijn, waar je de Silfra kloof vindt. Deze 
kloof scoort hoog in het lijstje van mooiste en spannendste duikbe-
stemmingen ter wereld. Bovendien is het water hier zo zuiver dat je on-
derwater heel ver kunt zien. Kortom een paradijs voor duikers en snor-
kelaars! Minder avontuurlijke waterliefhebbers kunnen op een halfuurtje 
van Reykjavik de Blue Lagoon bezoeken, een luxueuze openluchtsauna 
in een meer met water dat altijd rond de 39°C warm is. In de winter is het 

een favoriete plek om heerlijk ontspannen in het water naar het noor-
derlicht te kijken. En misschien kom je Björk, Kanye West of Beyoncé wel 
tegen, want zij zijn vaste klant in de Blue Lagoon.
 
Wie geen schrik heeft van de kou, kan een boottrip over het meer van 
Jökulsarlon boeken. Je vaart hier tussen de ijsschotsen, een uniek land-
schap, dat je nergens anders ter wereld kan bewonderen. Met een beet-
je geluk zie je hier ook zeehonden tussen het ijs zwemmen. En wil je 
walvissen zien, dan is IJsland de ideale bestemming voor jou: niet min-
der dan 23 walvissoorten doen IJsland aan. Je kan ook dolfijnen en orka’s 
spotten. Hoewel je makkelijk vanuit Reykjavik op whale watching tour 
kunt gaan, rekent men Faxafloi Baai als de beste startplek om walvissen 
te zien.

Een trip naar IJsland is niet compleet, als je geen vulkaan hebt gezien, 
en de indrukwekkendste is de vulkaan Hekla. In de middeleeuwen ge-
loofde men dat deze vulkaan rechtstreeks toegang gaf tot de vurige hel. 
Het landschap hier inspireerde regisseur Ridley Scott om de film Pro-
metheus in IJsland op te nemen. Hij was niet de enige die in IJsland zijn 
ideale decor vond. James Bond, Lara Croft en Batman bezochten het 
eiland. Verschil
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Winter Trends
voor Hem

Hij
Hemd: RiverIsland. 

Vestje: Jack&Jones Premium.
Zij

Top: River Island. 



CUT:  Lucas
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: OSIS Wind Touch

Bomber: geruit
Zware t-shirt: River Island



CUT:  Elias 
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 

FINISH: OSIS Flexwax

Pak:  Drykorn
Pull: New Look bij Zalando



CUT:  Lewis
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: Osis RockHard

Jas: Jack&Jones
T-shirt: Asos
Broek: Brax



WARM

SPORTIEF

OPGEKLEED

KLASSIEKMANNENMODE
WINTERSE

CASUAL

PARTY CHIC

Lekker warm de winter door in een 
parka, dat is één van de grote trends 
voor dit seizoen. Wij gingen voor 
onze parka bij Oxbow kijken. Dit 
merk werd geboren in Normandië, 
waar men de winterkou maar al te 
goed kent. Deze parka is dan ook 
supergoed gevoerd en afgewerkt 
met een kraag in warme faux-fur.
www.oxbow.com

O’Neill laat ons zien hoe je 100% 
sportief de winter tegemoet 
gaat. Als je denkt dat O’Neill enkel 
surfkledij maakt, moet dringend 
eens naar de skicollectie van 
het merk kijken. Een combi van 
hybride fl eeces en hightech 
wintermateriaal zorgt voor 
groot draagcomfort, warmte en 
sportieve prestaties!
www.oneill.com

Ben jij misschien liever wat meer 
opgekleed, dan moet je eens bij 
WE Fashion kijken. Een modieus 
pak blijft een voltreff er. Nieuw 
deze winter zijn de klassieke 
top coats die tot halverwege je 
bovenbeen komen. Deze jassen 
hebben iets chic, maar je kan ze 
even vlot met een jeans of een 
sportieve outfi t combineren!
www.wefashion.be

Klassieke winterjassen doen het echt heel goed dit jaar. En 
wat is klassieker dan deze mokka-kleurige duff elcoat. Arket 
biedt hedendaagse Zweedse mode die eerlijk en betaalbaar 
blijft. Het leuke aan deze jassen is dat je ze van heel sportief 
tot trendy gekleed kan dragen. Gewoon combineren met alle 
winteroutfi ts die je al in je kast hebt liggen.
www.arket.com

SUN68 presenteert deze winter een geslaagde collectie voor 
stoere, nonchalante outfi ts: broeken in corduroy, gestreepte 
truien en polo’s in vlotte klassieke kleuren. Het is een mode die 
niet alleen heel mannelijk oogt, maar die vlot draagcomfort 
hoog in het vaandel draagt. Wij zijn alvast fan.
www.sun68.com

Met alle feesten waar we tijdens de winter heen kunnen, mag een party outfi t niet in je kleerkast ontbreken. 
Wij gingen ten rade bij Tommy Hilfi ger en ontdekten daar deze mooie “tuxedo” of smoking, zoals wij het 
noemen. We zijn helemaal gewonnen voor dit trendy blauw: het doet je net iets meer opvallen op het 
feestje!
be.tommy.com

OPGEKLEED

MAG74-FAshion-men.indd   2-3 23/10/2018   14:00



VRAAG HET AAN JE KAPPER

We zien er graag allemaal op ons allerbest uit, en dat zeker in maanden waarin 
verschillende feesten en feestdagen op ons wachten. Spijtig genoeg zijn slechts 
heel weinig onder ons gezegend met de looks van een internationaal topmodel. 

Je kapper kan je echter helpen om je zwakke punten te camou� eren, terwijl je 
troeven sterker naarvoor komen. We gingen eens bij onze Kreatos kappers horen 

welke tips ze voor je hebben.

Eén van mijn klanten schaamt zich om haar oren: ze vindt dat die te groot en te opvallend 
zijn. Vroeger droeg ze het haar vaak naar achter of bijeengebonden in een staart. Zo’n 
look vestigt juist aandacht op de oren. Daarom raadde ik haar aan om eens iets helemaal 
anders te proberen. We keken samen door enkele kappersboeken en zochten een frisse 
look uit met een mooi volume ter hoogte van de oren. Het eff ect is dat de oren nu echt 
wel kleiner lijken en meer in verhouding staan tot het gezicht. Je kan natuurlijk ook je 
haren laten groeien en je oren helemaal verbergen, maar niet iedereen wil lang haar. 
Bovendien moet je vaak lang wachten, tot je haren mooi op lengte zijn. Spelen met het 
volume in je haar is een elegante oplossing die instant eff ect heeft.

RODE OORTJES?

Wanneer je je haren weg van je gezicht stylet, dan 
heeft dat een verbredend eff ect op je gezicht. 
Ideaal dus voor iedereen met een gezicht dat wat 
aan de smalle kant is. 
Heb je van nature een ronder of breder gelaat, dan 
kies je beter voor een andere look. Laat je haar 
mooi langs je gezicht vloeien: dit geeft dan weer 
een heel elegant eff ect.

SMAL OF BREED

Bovendien moet je vaak lang wachten, tot je haren mooi op lengte zijn. Spelen met het Bovendien moet je vaak lang wachten, tot je haren mooi op lengte zijn. Spelen met het 
volume in je haar is een elegante oplossing die instant eff ect heeft.volume in je haar is een elegante oplossing die instant eff ect heeft.

Wanneer je je haren weg van je gezicht stylet
heeft dat een verbredend eff ect op je gezicht. 
Ideaal dus voor iedereen met een gezicht dat wat 
aan de smalle kant is. 
Heb je van nature een ronder of breder gelaat, dan 
kies je beter voor een andere look. Laat je haar 
mooi langs je gezicht vloeien: dit geeft dan weer 
een heel elegant eff ect.

SMAL OF BREED

Er bestaan verschillende truukjes om dankzij je kapsel je ogen 
beter te doen uitkomen. Heb je van nature grote opvallende 

ogen, dan kan een zware pony over je voorhoofd de aandacht 
heel subtiel naar je ogen leiden.  De kleur van je pony kan het 

eff ect nog versterken. Vind je echter dat je ogen wat dicht 
bij elkaar staan, kies dan een look, waarbij het haar op de 

slapen naar achter gestyled wordt. 

KREATOS TIPS
                    VOOR JE HAAR

EXTRA TIP:
Gekleurd haar vraagt om gespecialiseerde verzorging. Gebruik ten minste een shampoo en conditioner 
die speci� ek gekleurd haar verzorgen. Informeer eventueel naar maskers of serums die extra glans en 
levendigheid in je gekleurde haren leggen.

Een nieuw kleurtje in je haar geeft onmiddellijk een hele transformatie. Belangrijk daarbij 
is de juiste kleur vinden , de tint die echt bij je past. Je moet rekening houden met de kleur 
van je ogen en de tint van je huid om jouw ideale kleurgamma te bepalen. Dit noemt men 
vaak “de seizoenstypes”.  In tweede instantie kijkt je kapper ook naar de natuurlijke kleur en 
kwaliteit van je haar om jouw mogelijkheden te bepalen. 
En dan komt de belangrijkste factor: wat wil jij? Van welke kleur droom je en wat zijn jouw 
verwachtingen.  Voeg deze ingrediënten bij elkaar en je krijgt jouw perfecte kleurrecept!

MET OF ZONDER BAARD

DE JUISTE KLEUR

De ene baard is de andere niet. Net als bij een kapsel moet je baard passen bij de 
vorm van je gelaat. Je baard kan rond, ovaal of rechthoekig zijn. Hij kan van heel 
kort (denk stoppelbaard) of juist heel lang zijn. En dan zijn we nog niet over de 
vorm of lengte van je snor begonnen. Mannen voelen zich vaak ietwat verlegen, 
als het erop aan komt om bij de kapper stijladvies te vragen, maar waarom zou je 
dat niet mogen doen? Jij wilt er toch ook goed uitzien! Je kapper vindt het heel 
normaal, wanneer iemand vragen heeft over zijn look. Informeer gewoon eens bij je 
kapper welke baardvorm het best bij jouw gezicht past. Je kan uit het advies alleen 
maar profi jt doen.

In de winter staan we voor een hele reeks feesten en speciale gelegenheden. We willen ons 
op zo’n momenten graag van onze beste kant laten zien. Vaak kan een eenvoudige ingreep 
genoeg zijn om van je dagelijkse look een feestelijke stijl te maken. Vraag je kapper eens 
om tips over variaties op je look. Je kapsel geeft je dan een look voor alledag en een variant 
voor als het wat feestelijk mag zijn. 

MAG HET OOK FEESTELIJK ZIJN?

Je Kreatos kapper gaat maar al te graag samen met jou op zoek naar de look waarbij jij je 
goed in je vel voelt, de look die jou doet stralen. Zit je met vragen over je haar of je look, 

spreek erover met je kapper.

OP ZOEK NAAR DE LOOK 
          DIE HET BEST BIJ JE PAST

MOOIE OGEN

EXTRA TIP:
Met OSIS+ Volume-Up krijg je instant 
meer volume in je haar. Probeer het uit!

Mag-74-Tips.indd   2-3 23/10/2018   13:44



CUT:  Alexander
CARE: 3DMen Hair & Shampoo 
FINISH: OSIS Mighty Matte
T-shirt: COS
Paillettenjas: ASOS

CUT:  Liam
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: OSIS Thrill

Bomberjasje & broek: Samsøe & Samsøe
T-shirt: Jack&Jones



CUT:  Arthur
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: 3DMen Molding Wax

Blauw hemd: River Island
Jeans: Jack&Jones

CUT:  Lars
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: Osis RockHard

Blazer: Jack & Jones Premium
Hemd: IKKS
Das: H&M



CUT:  Noah
CARE: 3DMen Hair & Body Shampoo 
FINISH: OSIS Thrill

Rolkraagtrui: New Look bij Zalando.
Hemd: ASOS 
Broek: Jack&Jones Premium



BLAUW    
STOERE BLING    

Met een held als Chris Hemsworth 
(Avengers, Thor, StarTrek) storten 
we ons in de blauwe wereld van 
feestelijke bling. Zijn blauwe pak 
gooit alvasthoge ogen en bewijst  
dat blauw niet noodzakelijk 
ingetogen of klassiek hoeft te zijn.

Het hemd met een klassieke manchetknop is weer in. Zeker als je van wat meer opgekleed houdt. 
Het idee is dat je een ingetogen hemd - bij voorbeeld gewoon wit of lichtblauw - combineert met 
een manchetknop die wel een persoonlijk statement is. Wij vonden onderstaande manchetknopen 
bij Luxury for Men. Ze zijn tijdloos, mannelijk en net voldoende opvallend. Een geslaagde keuze.
www.luxuryformen.com

Aantrekkelijk en aangenaam - dat is de geur 
van So Pure Men. s.Oliver verlangt naar echte 
ervaringen, naar natuurlijkheid en authenticiteit. 

Daarom is een geur gecreëerd die je 
eigen persoonlijkheid in de verf zet 

en zich concentreert op het 
belangrijkste: je goed in je vel 
voelen en genieten.
www.soliver-online.be

Indig’eau is het laatste geesteskind van het jeansmerk Denham. De ruige 
sfeer van authentieke jeans wordt verenigd met Japanse ingrediënten. 
Hieruit ontstaat een geur die typisch is voor Denham. Naast een pafum, 
kan je de geur vooral gebruiken om je kamer in een exotisch-stoere 
sfeer te dompelen dankzij de geursticks en de kamerspray. 
www.denhamthejeanmaker.com

Kipling doet het weer! Het Belgische merk van tassen en rugzakken kan 
uitpakken met een echte Star Wars collectie. We gaan voor het stoere 
motief van de Stormtroopers. En natuurlijk hangt het herkenbare 
Kipling-aapje aan deze tassen!
www.kipling.com

Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de Illy Art collectie. 
Deze keer mocht de Britse beeldhouwer Marc Quinn een reeks 
koffiekopjes ontwerpen. De schoteltjes zijn geïnspireerd door 
de kleuren van het menselijke oog. Die worden dan elegant 
weerspiegeld in het koffiekopje zelf. Een musthave voor elke 
koffiefanaat. 
www.illy.com

In je hemd

Voor elke dag

In je kamer

Op je rug

Bij de koffie

vanaf 49,95 €

vanaf 33€

vanaf 115€

vanaf 10,88€

Aan de hand

Voor je huid

Op tafel

Bij je ogen

GOUD    GOUD    
LUXUEUS GENIETEN    

Dakota Johnson, ster van de Fifty Shades films en meer recent van het opmerkelijke Bad Times 
at El Royale, deed het je al voor. Bij de laatste Oscaruitreiking verscheen zij in deze gouden 
outfit van Gucci.  Goud is altijd luxueus genieten en past dus perfect bij de feestdagen. 
Bovendien symboliseert goud het zonlicht en dat kunnen we tijdens de donkere winterdagen 
goed gebruiken.

Stavros 
Sisters zijn 

drie Belgische juweel-
ontwerpsters. Samen creëren ze 

in Antwerpen verfijnde juwelen, bij voorkeur 
met goud en diamant. In de nieuwe collectie 
staat een oeroud oogmotief centraal: dit oog 
kijkt naar de toekomst en beschermt je in het 
heden, maar is bovenal heel elegant. Kortom, 

   een vorstelijk luxe-geschenk!
   www.stavrossisters.com

Met deze strelende, droge lichaamsolie trakteer je je huid op het 
allerbeste wat de natuur te bieden heeft. Een unieke mix van zeven 
kostbare plantaardige ingrediënten herstelt, verzacht en beschermt 
de huid. We combineren die met een superefficiënte scrub voor je 
gelaat. Rainpharma brengt zuivere, natuurlijke ingrediënten samen 
tot mooie producten zonder bewaarmiddelen.
www.rainpharma.com

AM-PM is het luxekindje van La Redoute 
op het vlak van meubelen en inrichting. In 
de interieurcollectie tref je ook allerlei leuke 
hebbedinges aan, zoals dit gouden servies. 
Perfect om je feesttafel deze winter wat extra 
glans en uitstraling te geven. Wij zijn alvast 
verkocht!
www.laredoute.be

Met de Wonder’Swipe 2-in-1 kun je zelf kiezen of je de Wonder’Swipe gebruikt als 
eyeliner, oogschaduw of beide. De Wonder’Swipe is sterk gepigmenteerd in trendy 
metallic tinten. Je kunt deze kleuren bovendien transformeren tot glitter oogschaduw 
door de liner zachtjes te blenden met een kwast of je vingers. Voor alle winterse 
feestelijkheden kozen wij voor de goud en platinum tinten.
www.rimmellondon.com

Als klassieker
Het One Million parfum van Paco Rabanne in zijn 
gouden verpakking is een klassieker, zowel voor 
mannen als voor de dames. De geur is nog even 
fris en trendy als de dag dat hij gelanceerd werd.: 

de combinatie van rozen, frambozen en 
honing zorgt voor een bloemrijk parfum 
met een fruitige frisheid. In dit parfum 
huldigt Paco Rabanne het leven, de 
sensualiteit en de vrijheid. 
www.pacorabanne.com

vanaf 2460€

vanaf 53,50€

vanaf 35€

vanaf 39,95€

vanaf 10,99 €

De prijzen in het Kreatos Shine magazine  zijn algemene richtprijzen. Kreatos nis nietverantwoordelijk voor de juistheid van deze prijzen.



ZILVER    
WINTERS & TRENDY    

George Clooney behoeft al lang geen introductie meer. Niemand kan beter alle 
filmliefhebbers charmeren dan hij. Op de koop toe geldt hij als internationaal 
stijl- en mode-icoon. Zelfs in een eenvoudig grijs pak met grijze overjas ziet 
hij er mannelijk en modieus uit. Wie beter om onze zilvergrijze trend-items te 
begeleiden?

Junghans verwent sinds 1861 mannen 
met luxueuze horloges van de hoogste 
Duitse kwaliteit. Elk horloge is een 
meesterwerk van precisie en design. 
Een Junghans horloge is zeker geen 
goedkoop horloge; het is een investering 
voor je leven. En met onze gedachten al 
bij de feestdagen dromen we graag van 
zo’n horloge als cadeau... 
www.junghans.com

Dr. Martens bewijst al jaren lang dat trendy, feestelijk of opgekleed zijn ook heel 
stoer kan zijn. Niet voor niets zijn de Dr. Martens boots overal ter wereld een 
mode-icoon. In de huidige collectie vallen een aantal mooie, grijze exemplaren 
op in heel verschillende uitvoeringen. Hoe je ze ook voor de rest met je outfit 
combineert, deze schoenen zijn een stoer statement.
www.drmartens.com

Bjorn Borg brengt frisse mode voor actieve mensen. 
De wintercollectie van Bjorn Borg bevat naast de 
bekende sportieve kledij, ook stuks met een grote 
knipoog naar de winter.  Bjorn Borg brengt frisse 
mode voor actieve mensen. Zo’n echte wintertrui  
of sweater hoort in elke kleerkast thuis.
www.bjornborg.com

Ten westen van Schotland ligt het eiland 
Islay en daar wordt de bekende Laphroaig 
whiskey gestookt volgens oeroud recept. 
Laphroaig is een veel bekroonde, typisch 
Schotse, single malt whiskey met een 
ijzersterke smaakreputatie, en dit al meer 
dan 200 jaar! Zo’n whiskey in een mooie 
geschenkverpakking en jij bent de favoriet 
op menig feestje.
www.laphroaig.com

Op tijd

Aan je voeten
vanaf 180€

vanaf 69€

vanaf 35€

In de winter

Voor kenners

vanaf 2245€

ROOD    
WARM & FEESTELIJK    
Emily Blunt brak definitief door met The Devil Wears Prada en hoort sindsdien tot de top 
van het zilveren scherm. Als moeder van 2 dochtertjes weet ze moeiteloos te laveren tussen 
carrière en gezin. Dat ze op de koop toe altijd fris en modieus tevoorschijn komt, kan dan 
alleen onze bewondering oogsten. Zij is hier de ambassadrice van de rode hebbedingetjes.

Alix creëert no-nonsense 
mode voor de hedendaagse 
vrouw. Een tikkeltje rebels, 
een beetje klassiek en vooral 
heel eigenzinnig. Zo kan je de 
snit van een haast klassieke 
mannenvest nemen en er 
een supervrouwelijk jasje van 
maken. Het geheim zit hem in 
de keuze van de materialen, 
de sterke luipaardenprint en 
de trendy rode kleur. En dit is 
slechts één van de jasjes die 
Alix in haar wintercollectie 
presenteert.
www.alixthelabel.com

Een handtas van Ted Baker is altijd iets bijzonders. De Schotse 
ontwerper verovert sinds de jaren ‘80 elk seizoen meer en meer 
vrouwenharten. Zijn ontwerpen zijn klassiek met een knipoog. 
Elegant met een vleugje humor. En ook de wintercollectie dit jaar 
is er weer één om u tegen te zeggen.
www.tedbaker.com

In de wintercollectie van Damart viel ons onmidellijk deze 
lekker warme jas op. Trendy donkerrood met een stijlvolle, 
asymmetrische sluiting. De jas straalt gewoon hoog 
draagcomfort uit en je weet zo hoe aangenaam knus hij 
aanvoelt. Je kan hem sportief of meer gekleed dragen. De 
ideale jas om deze winter door te komen.
www.damart.be

In de sjakosj

Op het feestje

tegen de kou

vanaf 190€

vanaf 11€

vanaf 85€

vanaf 149€

Cuberdons of “neuzekes” zijn een typisch Vlaams snoepje 
dat de laatste jaren weer hip is. Met zijn roodpaarse kleur 
en zijn kenmerkende frambozensmaak past het perfect bij 
onze rode wintercadeautjes. De cuberdons van Leopold 
worden op traditionele, ambachtelijke wijze bereid en 
vormen een uitstekend en origineel alternatief voor 
pralines. Zowel als geschenk als bij de koffie.
www.cuberdonsleopold.com

voor de zoetigheid



LEUKE CADEAUTIPS    

Aan je muur

in het wit

Weer helemaal in

In de thuiscollectie van La Redoute vonden we 
deze opvallende hertenkop. Die sluit niet alleen 
mooi aan bij ons winters thema, maar past mooi 
in elk interieur. Deze kop heeft iets stoers en toch 
is het ook fijn design. Wij hangen hem alvast op .
www.laredoute.be

Ter gelegenheid van Game of Thrones brengt Johnny 
Walker whiskey deze unieke White Walker uit. Zowel voor 
de fans van de tv-reeks als voor de echte whiskey-liefhebber 
een must. Wij vermoeden dat vele White Walker flessen hun 
weg naar de kerstboom of het nieuwjaarsgeschenk vinden.
www.johnnywalker.com

Ze mogen weer: de klassieke, witte sportsok. Jarenlang 
werden ze afgedaan als de grootste fashionfout die een 

man kon maken. Die tijd is nu voorbij. Je draagt ze bij 
voorkeur onder een jeans in combi met een sneaker of 

onder een mooi maatpak in een geklede schoen. Falke 
heeft alvast de juiste, witte sok voor je klaar liggen.

www.falke.com/be

CK One was het parfum waarmee 
Calvin Klein de wereld veroverde. En dit 
jaar is er CK One Platinum. Een sterke, 
dynamische geur, vol ongedwongen 
frisheid en lonkend avontuur. Net als de 
oorspronkelijke CK One is dit parfum een 
unisex geur zowel voor hem of voor haar, 
en dat maakt het misschien wel het ideale 
geschenk voor iedereen.
www.calvinklein.be

Voor iedereen

Ryan Gosling is dé grote belofte voor de volgende Oscar-uitreiking. Na zijn succes 
in LaLa Land brengt hij het betere acteerwerk in First Man, de indrukwekkende film 
over de eerste maanlanding. Van wit astronautenpak naar witte smoking, voor ons 
is Ryan Gosling de witte held van de winterse cadeautips!

vanaf 36,95€

vanaf 13€

vanaf 37,99€

vanaf 38€

ZWART    
KLASSIEK ELEGANT   

Emma Stone raakte bekend met haar 
rol in Easy A, maar brak helemaal 
door met haar Oscar voor Lala 
Land. Sindsdien is deze modieuze 
Hollywoodster niet meer weg te denken 
uit glamourland. Wij laten haar hier 
schitteren in het zwart, zodat haar 
rozige teint en de rossige kleur van haar 
haren nog mooier uitkomt.

Champagne kan tijdens de winterse feesten niet ontbreken. 
Wij selecteerden voor jou de superchique champagne van 
Palmes d’Or. De zwarte verpakking alleen al belooft een 
rijkelijke verrassing. De design fles verheft elk feest tot een 
bijzonder champagne-moment. Genieten maar!
www.nicolas-feuillatte.com

vanaf 90€
Voor de dorst

Filippa K creëerde deze luxueuze tas in een oogverblindende 
combinatie van zwart en goud, die onmiddellijk een elegante 
chic uitstraalt. Een ruime handtas die van alle markten thuis is, en 
daarbij een kleine, gouden tas die je ook helemaal op zichzelf kan 
gebruiken. Voor iedereen die verslaafd is aan handtassen.
www.filippa-k.com

De puffer jacket of jas is helemaal in 
deze winter. Je ziet hem overal. Wij 
gingen voor deze lange versie met een 
asymmetrische sluiting van het Belgische 
merk Giovane: supermodieus en toch net 
anders. De donkere kleur geeft deze jas 
een geraffineerde klasse. Welke puffer jas 
je ook kiest, je bent optimaal gewapend 
tegen het gure winterweer!
www.giovane.be

Titto is het geesteskind van Sandra Buyck. Zij komt elk seizoen met een nieuwe collectie 
accessoires en juwelen uit. Zo kan je met een kleine ingreep je hele outfit opleuken of wat 
chiquer maken. Sandra werkt met zorgvuldig gekozen combinaties van bijzondere stoffen, 
sfeervolle materialen en elegante bling. Deze winter zetten wij vooral de sjaals van Titto in het 
spotlicht. Aan jou nu de keuze!
www.titto.be

vanaf 525€

vanaf 429€

vanaf 89€

Tijdens het shoppen

In weer en wind

Om je nek



CUT: Emma
COLOUR: Spicy Caramel
CARE: BC Moisture Shampoo
FINISH: OSIS Session Label Memory Net

Top: Patrizia Pepe
Broek: Twin-Set
Sandalen: Patrizia Pepe

FEESTELIJK 
de winter in
TRENDS VOOR HAAR

Kappers: Marijke Paradiek, Yuri Luyckx, Kenneth Thuwis
Styling: Sarah Roelstraete  -  Visagie: Carolien Quirynen
Fotografie: Raoul Rosenbaum



CUT: Mila
COLOUR: Dark Chocolate

CARE: BC Volume Shampoo 
FINISH: OSIS Session Label Salt Spray

Zilveren hemd: Zara



CUT: Elise
COLOUR: Winter Blond 
CARE: Blondme Bonding Shampoo
FINISH: OSIS Blow&Go

Bloes: ASOS
Rok: Liu-Jo



DE NIEUWSTE

VOOR HAAR
FASHION TRENDS

VRIJHEID

OPGEKLEED

FEESTELIJK
VERWENNING

GOUD

TRENDY

LEKKER WARM

Je kan op veel manieren feestelijk zijn. Ottod’ame kiest resoluut voor een 
nonchalante,  vrijgevochten elegantie. Veel prints en warme kleuren, maar 
vooral heel vrouwelijke silhouetten en mooie marterialen. Ottod’ame is 
duidelijk mode van vrouwen voor vrouwen.
www.ottodame.com

Anonyme verwent ons deze winter met een charmerende collectie vol 
Italiaanse chic en geraffi  neerde vrouwelijkheid. Je hebt immers niet altijd een 
avondjurk nodig om opgekleed te zijn. Deze outfi ts geven een luxe-gevoel 
dat bij elk feestje past.
www.anonyme.it

“Ma Liberté”, mijn vrijheid: 
dat is het thema achter de 
nieuwe mode van Riani. 
Mode voor sterke vrouwen 
die zelf weten wat ze willen 
en die probleemloos hun 
mannetje staan. De collectie 
bestaat uit een reeks sterke 
silhouetten in geraffi  neerde 
materialen en mooie stoff en. 
Een aanrader.
www.riani.com

Lekker comfortabel relaxen, dat is het gevoel 
dat je in de mooie winterlijn voor vrouwen 
van Brax vindt. Elegant draagcomfort is altijd 
een sterk element bij Brax geweest, en deze 
collectie is geen uitzondering: geraffi  neerd 
en behaaglijk. Je zou het haast trendy 
cocoonen in kledingvorm kunnen noemen. 
Wij houden ervan.
www.brax.com

De wintercollectie 2018 van Gigue brengt je 
elegante vrouwelijkheid met net dat vleugje 
luxe waar we zo van houden. Met het oog op 
de feestdagen kozen wij alvast deze outfi t met 
gouden print. Zowel de rok als de top laten 
zich vlot met eenvoudige basics combineren.                                       
www.gigue.com

Vloeiende lijnen en warme kleuren 
lopen door de kleren van Hampton 
Bays. Wij voelen ons vooral  sterk 
aangetrokken tot het elegante 
draagcomfort en de geraffi  neerde 
vrouwelijkheid van deze collectie: 
warm, winters en wonderlijk mooi. 
Belgische mode van de bovenste 
plank.
www.xandres.com

Namaakbont of faux fur blijft deze winter een sterke 
trend. Dit diervriendelijk bont is streelzacht en het houdt 
je lekker warm tijdens de koudste maanden van het jaar. 
Zo’n trendy pelsje hoeft helemaal niet duur te zijn. Dat 
bewijst Primark met dit superleuke jasje!

www.primark.com
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CUT: Marie 
COLOR: Warm Winter Brown
CARE: BC Sulfate-free Color Shampoo 
FINISH: OSIS Session Label Superdry Fix

Top met pailletten: Pinko

CUT: Louise
COLOR: Winter Brown 
CARE: BC Color Rich Shampoo  
FINISH: OSIS Volume Up

Jurk met ruches: Ted Baker



CUT: Ella
COLOR: Dark Honey & Caramel
CARE: BC Colorfreeze Gold Shimmer Shampoo 
FINISH: Mad About Waves Windy Texture Balm

Jurk: Asos



CUT: Louise
COLOUR: Winter Caramel
CARE: Oil Ultime Oil-in Shampoo
FINISH: OSIS Fab Foam

Asymmetrische jurk: Vero Moda

15
15 MINUTEN = 15 EURO

PARTY TWIST
CLASSIC CHIC

PERFECT LINE
HAPPY WAVES

EASY GLAM

TWIN TAIL
FUN BOB

Elke Style-Up kost niet meer dan 15 euro.
Wassen, knippen, kleuren of brushen horen niet tot de Style-Up, en kunnen apart aangerekend worden.

Elke Style-Up wordt op droog haar toegepast zonder wasbeurt.
Indien nodig,  kan het haar gewassen worden. Deze wasbeurt wordt apart aangerekend.

Elke look is een zorgvuldige styling die slechts 15 minuten duurt.
(Eventuele wachttijden niet meegerekend)

Elke styling geeft een heel nieuwe of verrassende uitstraling aan je look. 

StyleUP

Style-Up-ADV.indd   1 26/10/2018   09:45



WINTER
COCKTAILS

LUNCHBURG
LEMONADE

LUNCHBURG

40 ml Jack Daniel’s Old No. 7
20 ml triple sec

20 ml vers citroensap
80 ml Sprite

2 ko�  elepeltjes kristalsuiker

Vul een groot glas met ijs. Voeg suiker, Old 
No. 7, triple sec en citroensap toe en vul 
aan met de Sprite. Roer even om en werk 
af met een schij� e citroen.

ANTICA
NEGRONINEGRONI

3 cl Carpano Classico
3 cl Martini Bitter
3 cl Sipsmith Gin
1 zeste van sinaasappel

Vul een glas met ijsblokjes en schenk 
er in deze volgorde alle ingrediënten 
bij: gin, bitter, Carpano Classico. 
Garneer met de sinaasappelzeste.

MAMIE TAYLOR
60 ml Dewar’s 12 whisky
20 ml limoensap
East Imperial ginger beer

MAMIE TAYLOR
60 ml Dewar’s 12 whisky
20 ml limoensap
East Imperial ginger beer

Vul een ruim glas met 
ijsblokjes, voeg whisky 
en limoensap toe en vul 
aan met East Imperial 
ginger beer. Roer lichtjes 
om en werk af met een 
partje limoen.

MISSIONARY’S
DOWNFALL

12 verse muntblaadjes
30 ml Patrón Silver tequila
30 ml agavesiroop
15 ml eau de vie van Perziken 
15 ml vers limoensap
een tiental blokjes verse ananas
crushed ijs

Blend alle ingrediënten in een blender op 
hoge snelheid (+/- 20 seconden). Schenk 
uit in een (tiki)glas en werk af met een 
takje munt.

MAG74-Cuisine.indd   1 13/11/2018   17:25
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Stuur het winnende woord door via de Facebook pagina 
“KREATOS”, of bezorg ons snel een mailtje op het adres 
wedstrijden@kreatos.be!

Als je het juiste codewoord doorstuurt, maak je kans op 
een 3DMen pakket van Schwarzkopf Professional of een 
Kreatos cadeaucheque ter waarde van 1 hippe Style-Up.

De winnaars worden in februari 2019 gecontacteerd.
15

15 MINUTEN = 15 EURO

PARTY TWIST
CLASSIC CHIC

PERFECT LINE
HAPPY WAVES

EASY GLAM

TWIN TAIL
FUN BOB

Elke Style-Up kost niet meer dan 15 euro.
Wassen, knippen, kleuren of brushen horen niet tot de Style-Up, en kunnen apart aangerekend worden.

Elke Style-Up wordt op droog haar toegepast zonder wasbeurt.
Indien nodig,  kan het haar gewassen worden. Deze wasbeurt wordt apart aangerekend.

Elke look is een zorgvuldige styling die slechts 15 minuten duurt.
(Eventuele wachttijden niet meegerekend)

Elke styling geeft een heel nieuwe of verrassende uitstraling aan je look. 

StyleUP
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www.kreatos.be   

AARTSELAAR 
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANTWERPEN Centrum
St-Jacobsmarkt 97
Tel: 03-825 60 17    NEW
ANTWERPEN Zuid
Brusselstraat 9/11
Tel: 03-237 69 62
BALEN
Schoor 37
Tel: 014-67 73 30
BERCHEM 
Grote Stw. 432
Tel: 03-239 95 34
BERLAAR Heikant
Aarschotsebaan 91
Tel: 015-55 86 00

BOOM
Antwerpsestraat 126
Tel: 03-843 26 76
BRASSCHAAT
Bredabaan 372
Tel: 03-651 68 24
BRECHT
Biest 2
Tel: 03-665 36 55
DEURNE
Ter Heydelaan 225
Tel: 03-324 31 85
DUFFEL
Kiliaanstraat 32
Tel: 015-31 81 49
EKEREN 
Kapelsestw. 521
Tel: 03-664 91 18

GEEL
De Billemontstraat 2
Tel: 014-58 58 64
HEIST OP DEN BERG
Bergstraat 46
Tel: 015-24 53 96
HERENTALS
Zandstraat 110
Tel: 014-22 00 15
HOBOKEN 
Krugerstraat 121
Tel: 03-899 62 99
HOOGSTRATEN   
Vrijheid 87
Tel: 03-665 14 10
KALMTHOUT
Pastoor Weytslaan 19
Tel: 03-685 10 97 

KAPELLEN
Kapelsestraat 15
Tel: 03-605 60 16
KASTERLEE 
Turnhoutsebaan 11
Tel: 014-22 04 42
KONTICH
Stationsplein 13
Tel: 03-457 72 28
LIER - Emblem
Liersestw.199 A
Tel: 03-489 00 85
MECHELEN
Bruul 128-130
Tel: 015-20 53 57
MERKSEM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85

MOL 
Turnhoutsebaan 51-2
Tel: 014-31 58 94
NIJLEN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
PUTTE
Mechelbaan 475
Tel: 015-75 86 75
REET
Laarstraat 2A
Tel: 03-448 18 28
SCHILDE
Turnhoutsebaan 251
Tel: 03-238 09 38  
SCHOTEN
Churchilllaan 226
Tel: 03-658 38 93

STABROEK
Dorpstraat 49
Tel: 03-219 38 80
ST-JOB-IN' T- GOOR
Beukenlei 4
Tel: 03-235 09 97
TURNHOUT
Korte Gasthuisstr 53 
Tel: 014-42 68 09
VOSSELAAR
Antwerpsestw. 107
Tel: 014-61 86 03
WESTERLO 
Boerenkrijglaan 132A
Tel: 014-54.18.45
WILLEBROEK
Overwinningsstr. 2
Tel: 03-866 51 11

WILRIJK 
Godshuisstraat 68
Tel: 03 827 69 90
WOMMELGEM
Autolei 162
Tel: 03-484 45 43
WUUSTWEZEL
Bredabaan 433
Tel: 03 272 12 26
ZOERSEL
Handelslei 121
Tel: 03-385 88 39

Antwerpen

BILZEN
Markt 23
Tel: 089-75 28 44
BREE
Kruittorenwal 17
Tel: 089-38 06 88
DILSEN-STOKKEM
Rijksweg 420
Tel: 089-61 31 44
GENK
Grotestraat 1
Tel: 089-35 75 27
HASSELT Centrum
St-Truiderstw. 2 B1
Tel: 011-22 34 94

HASSELT  Grote Ring
St. Truiderstw 282
Tel: 011-24 27 97
HASSELT Kiewit
Hasseltse Beverzakstr 1
Tel: 011-73 62 65
HASSELT Kuringen 
Kuringerstw 433
Tel: 011-24 33 94
HASSELT Luikerstwg
Luikersteenweg 302
Tel: 011-28 53 00
HECHTEL
Lommelsebaan 33
Tel: 011-73 69 65

HERK-DE-STAD
Steenweg 80, bus3
Tel: 013-67 74 97
HEUSDEN-ZOLDER
St. Willibordusplein 26b2
Tel: 011-32 31 07
HOUTHALEN 
Dorpsstraat 12 /1
Tel: 011-81 62 94
KORTESSEM
Tongersesteenweg 1
Tel: 011-35 10 55
LANAKEN     
Stationsstraat 27
Tel: 089-84.43.80

LEOPOLDSBURG
Stationstraat 38
Tel: 011-55 47 97
LOMMEL
Kerkplein 19
Tel: 011-57 44 23
LUMMEN
Dr Vanderhoeydonckstr. 49
Tel: 013-32 68 76
MAASEIK
Venlosestw. 2
Tel: 089-50 48 00
MAASMECHELEN
Rijksweg 208
Tel: 089-46 59 87

NEERPELT
Koning Albertlaan 7
Tel: 011-79 43 54
OPGLABBEEK 
Hermisweg 2
Tel: 089-35 12 26
PAAL
Tessenderlosestw. 1
Tel: 011-45 10 61
PEER
Baan naar Bree 10 B1
Tel: 011-82 55 53
RIEMST
Tongersestw. 108
Tel: 012-23 80 93

ST-TRUIDEN 1 
Stapelstr. 9
Tel: 011-48 68 38
ST-TRUIDEN 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
TONGEREN 
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZONHOVEN Centrum
Dorpsstraat 4
Tel: 011-74 00 00

Limburg

AALST
Gentsesteenweg 56  
Tel: 053-81 05 40
AALTER 
Stationsstraat 106
Tel: 09-253.25.83
BEVEREN
Oude Zandstraat 48
Tel: 03-755 40 26

DEINZE
Kortrijkstraat 20
Tel: 09-380 13 86
DENDERMONDE
Lindanusstraat 1
Tel: 052-21 58 87
EEKLO
Stationstraat 100
Tel: 09-259 07 74

GENT Centrum 1
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71
GENT Centrum 2
Brabantdam 69
Tel: 09-224 06 83
GENT Centrum 3
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26

GERAARDSBERGEN 
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86
HAALTERT
Hoogstraat 24
Vanaf 6 dec       NEW
LOKEREN
St-Laurentiusplein 2
Tel: 09-339 07 53

MERELBEKE
Zwijnaardsestw. 21
Tel: 09-232 55 97
NINOVE
Centrumlaan 12
Tel: 054-34 21 48
OUDENAARDE 
Broodstraat 26
Tel: 055-21 89 19

RONSE
Zonnestraat 180
Tel: 055-45 61 31
ST-NIKLAAS
Prin. Jos. Charlottelaan 159
Tel: 03-777 88 85
TEMSE
Scheldestraat 142
Voorjaar 2019       NEW  

WETTEREN
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44
ZELE
Markt 15
Tel: 052-57 64 55  
ZOTTEGEM
Godveerdegemstr. 128
Tel: 09-345 05 34

Oost Vlaanderen

West Vlaanderen

AVELGEM
Doorniksestw. 77
Tel: 056-70 21 76
BISSEGEM
Meensesteenweg 310
Tel: 056- 36 02 71
BLANKENBERGE
Kerkstraat 295
Tel: 050-42 96 85
BRUGGE  St-Kruis 
Maalsestw.  193
Tel: 050-37 10 46

BRUGGE St-Andries 
Torhoutsestw. 137
Tel: 050-70 48 04
BRUGGE St-Pieters
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
DIKSMUIDE
Gen. Bar. Jaquesstr 16
Tel: 051-51 15 05
HARELBEKE
Marktstraat 87-01
Tel: 056-64 90 81

IEPER
Brugseweg 58
Tel: 057-21 84 48
IZEGEM
Roeselaarsestraat 168
Tel: 051-69 85 86
KNOKKE
Lippenslaan 79
Vanaf 6 Dec    VERHUISD
KORTRIJK Centrum
Zwevegemstraat 2
Tel: 056-32 93 60

MENEN
Kortrijkstraat 1
Tel: 056-30 66 50
OOSTENDE 
Torhoutsestw 88b
Tel: 059-33 13 10
OOSTKAMP
Brugsestraat 63-65
Tel: 050-27 77 85
POPERINGE
Ieperstraat 64
Tel: 057-33 34 39

ROESELARE
Noordstraat 63
Tel: 051-70 93 54
TIELT
Kortrijkstraat 38A
Tel: 051-40 36 65
TORHOUT
Oostendestr. 43
Tel: 050-22 13 00
WAREGEM
Stormestr. 159-161
Tel: 056-60 13 82

WEVELGEM
Menenstraat 375
Tel:  056-41 01 49
ZEDELGEM
Torhoutsestw. 222c
Tel: 050-54 83 57
ZWEVEGEM
Kortrijkstraat 55-57
Tel: 056-64 97 43

KREATOS HEADOFFICE
St-Jacobsmarkt 97/1, B-2000 Antwerpen

Tel: 03 231 79 53, Fax: 03 231 41 22
info@kreatos.be
www.kreatos.be

Vlaams Brabant
AARSCHOT
Langdorpsestw. 2
Tel: 016-69 52 55
BIERBEEK
Tiensesteenweg 118b
Tel:  016-48 85 40

BOORTMEERBEEK
Leuvensestw. 161 A
Tel: 015-52 98 91
DIEST
Robeynslaan 2
Tel: 013-32 52 13

HALLE
Leopoldstraat 1
Tel: 02-356 41 57
LANDEN
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97

LEUVEN - Kessel-lo
Diestsesteenweg 22
Vanaf 22 nov   VERHUISD
ST-PIETERS-LEEUW
Bergensestnwg 450
Tel: 02-377 37 34

TIENEN
Leuvenselaan 168
Tel: 016-82 09 83
TREMELO
Schrieksebaan 1A
Tel: 016 48 28 98

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE
ZONDER AFSPRAAK - ‘S MAANDAGS OPEN   


