
  
     

  Ware skoonheid is tydloos. Lyk 
stylvol in elke seisoen van jou lewe, 
               en verwelkom elke dekade met 
grasie. Die kuns is om goed te lyk 
       vir jou ouderdom, eerder as jonger. 
   Met die jare verander jou vel & 
liggaam. Pas jou velsorg en klerekas
     daarby aan. Hierdie maand bederf ons 
drie generasies ma’s & dogters met 

’n mooimaaksessie. Ons gee raad oor hoe 
om stylvol te grimeer en vleiend aan te 
trek – ongeag wat die uurglas sê. Raadop 
       oor wat vir jóú werk? ’n Besoek aan ’n 
voorkomskonsultant kan goud werd 
wees. Ontdek watter kleure & styl jou 
komplementeer. Aanvaar jou lyf – nes 
hy is – en wees volkome en uniek jy. St
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deur Gerinda Jooste   
foto’s Leana CLunies-ross
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Brons oorvouhemp (R290) van Big 
Blue; bruin onderhempie (R45) van 
Edgars, bruin langbroek (R490) van 
Jo Borkett en brons oorbelle (R250) 
van Accesorize.



 Gedurende swangerskap verander die struktuur en 
voorkoms van jou vel gewoonlik heelwat. Hor-
moon-skommelinge beïnvloed vroue verskillend, 

maar dié veranderinge kan jy te wagte wees:
Aknee: Meesal ’n probleem tydens die vroeë fase van swangers-
kap, veral as jy gewoonlik gedurende jou maandstonde met ’n uit-
slag sukkel. Sommige aknee-lyers baat egter by die hormoonver- 
anderings.
Lewervlekke: (“swangerskap-masker”) Soms verkleur die vel, veral 
as jy vroeër las gehad het van pigmentasievlekke. Dit gebeur wan-
neer swangerskaphormone die produksie van melanien (bruin 
pigment) oorstimuleer. Gebruik daagliks sonskerm, aangesien son-
blootstelling die donker dele kan beklemtoon. Meesal sal die vlekke 
ná die bevalling ligter word of verdwyn.
Pigmentasie: Soms is voorbehoedmiddels die probleem. Gebruik 
spesiaal geformuleerde produkte wat die produksie van melanien 
en sonskade beheer.
Gloeiende vel: Beter bloedtoevoer tydens swangerskap laat meer 
suurstof en voedingstowwe na die veloppervlak. Vaandaar die na-
tuurlike gloeiende gelaat waarmee swanger vroue soms spog.

Velsorgprobleem: Pigmentasievlekke
Almay Kinetin Skincare is ’n teen-verouderingsbehandeling, ont-
wikkel vir die mees sensitiewe vel. 

Daar is klinies bewys dat kinetien, ’n plantgroei-hormoon, die 
verouderingsproses in die selle van menslike weefsel vertraag. 

Die reeks lewer dramatiese resultate, sonder die newe-effekte of 
sonsensitiwiteit wat dikwels met retinol en AHA’s (vrugtesure) ver-
bind word. Boonop is dit ’n teenvoeter vir bruin vlekke en onegalige 
veltoon.

Met die hoogste konsentrasie kinetien is Kinetin Repair and Re-
juvenate Night Concentrate die sterproduk in dié reeks.

Saam met jou vel se eie vernuwingsiklus werk dié konsentraat 
snags die impak van die dag se skade teen. 

Almay Kinetin Skincare:
w verminder fyn lyntjies en plooie
w verlig bruin vlekke en onegalige veltoon
w verbeter fermheid en elastisiteit
w help die vel om vogtig te bly
w verbeter tekstuur en laat die vel glansend
w behandel vergrote porieë (dikwels ’n swangerskapkwaal).

Promosie

Almay beveel dié velsorgprodukte vir Hattie aan:
Almay Kinetin Skincare; Kinetin Repair and Rejuvenate Night Concentrate; Almay Pure Blends Mineral Make-up.

Hattie Wright {33}

Jou vel verander as jy swanger is, maar jy 
kan steeds met ’n vlekkelose gelaat spog.

’n Nuwema

Gesond en 
glansend
Voed jou vel met 
Pure Blends Mineral 
Make-up met SBF 15 
– ’n sagte, poeiervrye 
mineraalonderlaag. 
Dit wend gladweg 
aan vir ’n natuurlike, 
vlekkelose gelaat. Dis 
maklik om te gebruik 
en help jou om die 
regte hoeveelheid met 
die druk van ’n knop-
pie te beheer. 
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Bruin baadjie met silwer detail  
(R1 150) van Nicci Boutique; wit 
T-hemp (R170) van Jo Borkett; 
denimbroek (R250) van Woolworths; 
silwer oorbelle (R150) van Accesorize; 
silwer sandale (R1500) van Europa 
Art; pers aandhandsakkie (R690) van 
Jo Borkett.

Mosterdkleurige hemp (R49) van Mr. 
Price; oorrokkie met patrone (R320) 
van Marique @ The Space; denim-
broek (R250) van Woolworths.



Promosie

 i n jou tiener- tot twintigerjare
Ondanks hormonale faktore lyk jou vel in dié stadium van 
jou lewe op sy heel mooiste. 

Selhernuwing vind vinnig plaas (binne 14 tot 25 dae).
Die produksie van sebum is wel hoog – dit kan jou vel laat blink, tot ’n 

uitslag lei, en aknee ontwikkel. 
Aknee verminder normaalweg soos jy ouer word, maar sonskerm en ’n 

goeie velsorgroetine is nou al nodig. 
Reinig jou vel soggens en saans. Maak seker jou reiniger pas by jou vel-

soort – seep of ’n vloeibare skuimreiniger is ideaal vir ’n olierige of kombi-
nasie-vel, en ’n bevogtigende roomreiniger vir ’n droë of sensitiewe vel.

Gebruik twee tot drie keer per week ’n skroproom en wend ’n masker 
aan. ’n Goeie vogroom is noodsaaklik. Bedags verloor jou vel vog. 

Velsorgprobleem: Aknee en uitslag
Almay Clear Complexion is ontwikkel om met gereelde gebruik uitslag 

en aknee te voorkom en die vel mooi te maak. Vir normale tot olierige vel. 
Dit reinig porieë, stimuleer natuurlike selhernuwing, en laat die vel helder 
en gesond vertoon. Almay Clear Complexion: w vul lyntjies en plooitjies 
in w beskerm teen vry radikale w bevogtig en keer dat die vel uitdroog. 

Almay Clear Complexion Spot Treatment hou jou vel glad en skoon, 
keer uitslag en raak ontslae van aknee, swartkoppies en puisies. 

Trudie {44} en Marike Karstel {12}

Volg vroeg reeds die regte velsorgroetine 
en pluk in jou veertigs die vrugte daarvan.

Onderlaag
Skep die regte basis 
vir ’n mooi vel. 
Clear Complexion 
Blemish Treatment 
Make-up bevat sali-
sielsuur, wat veluit-
slag teenwerk. Dit 
bevat ook vleirosie 
(’n reiniger), aloe 
vera en kamille (wat 
teen droogheid bes-
kerm). Dit vermin-
der ook rooiheid.
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in jou veertigs 
As jy van jongs af goed na jou vel omgesien het, sal jy nou die vrugte 

daarvan pluk. In jou veertigs raak natuurlike veroudering sigbaar, plooie 
word meer opvallend, jou vel word dunner en minder ferm, en velkleur ver-
toon minder egalig.

Selhernuwing kan nou so lank as veertig dae neem, en pigmentasie-vlekke 
raak meer opvallend.

Menopousale hormoonveranderings eis hul tol. Estrogeenproduksie is 
laer, wat tot minder kollageen en elastien lei, en dít maak jou vel dunner.

Met ’n gesonde dieet en leefstyl kan jy steeds goed lyk vir jou ouderdom. 

Velsorgprobleem: Verouderende vel
Danksy die sagwerkende glukose-formule van Time Off® kan jy binne dae 

ná gebruik ’n gladder, jonger voorkoms hê. Die sterproduk in die reeks is 
Time Off® Lasting Moisture SPF25. Vitamien E en aalwyn bevogtig heeldag 
lank, en SPF25 beskerm teen die son.

Time Off: w bevogtig die vel vinnig en stoor vog ten einde lyntjies teen te 
werk en fermheid te bevorder w laat die vel heeldag vars en sag vertoon w 
beskerm danksy sonskerm en vitamien E w voel vars en nie olierig nie.

’n Spesialeband
Almay beveel dié velsorgprodukte vir Trudie aan:

Almay Intense Hydrating Eye Mask; Almay Smooth Transition-velsorgreeks; Almay TLC Truly Lasting Colour Make-up.
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Driekwartmou-jas (prys op aan-
vraag) van Suzy J; mosterdkleurige 
hemp (R49) van Mr. Price; geel leer-
belt (R390) van Jo Borkett, denim-
broek (R220) van Edgars.

Rooi jas (R1 900) van Jo Borkett; 
denimbroek (R220) van Edgars; brons 
skoene (R1 200) van Europa Art, serp 
van Suzy J (prys op aanvraag); rooi 
handsak (R890) van Jo Borkett.



 i n jou dertigs
Die eerste tekens van die ouderdom sal nou om jou oë en 
mond begin wys.

Minder elastien en kollageen laat die vel makliker dehidreer. Drink min-
stens twee liter water per dag.

Tree voorkomend op met ’n goeie daaglikse velsorgroetine en kies pro-
dukte met teenverouderingsbestanddele. Skaf ’n goeie serum aan – dit help 
dat selle optimaal funksioneer.

Vroue in hul dertigs het oor die algemeen ’n kombinasievel, aangesien 
die neus, ken en voorkop meer olierig is as die res van jou gesig. Gebruik 
produkte wat help om die velbalans te herstel.

Velsorgprobleem: Fyn lyntjies 
Plooitjies raak nou meer sigbaar. Selvernuwing neem af, porieë vergroot, en 
as jou vel in die tienerjare skade opgedoen het, kan dit nou begin wys. 

Almay bied ’n sterk bevogtigende oogsorgproduk – spesifiek vir die deli-
kate dele om die oë en verryk met omega-vetsure en gliserien wat help met 
tekstuur, hidrasie en die vel teen omgewingsfaktore beskerm.

Almay Intense Hydrating Eye Mask is ’n bevogtigende masker wat twee 
keer per week gebruik word om die vel op te kikker. 

Almay Intense Hydrating Eye Mask:w bevogtig die area rondom die oë 
w kikker ’n moeë voorkoms op w werk fyn lyntjies teen en verbeter veltoon 
w verminder pofferigheid en sakkies om die oë.

in jou vyftigs
Maak die beste van jou voorkoms deur produkte te gebruik wat spesi-

aal vir jou ouderdom en velsoort geformuleer is.
Jou vel is minder ferm, velkleur oneweredig en pigmentasievlekke word 
meer. Selvernuwing neem nou 45 dae of selfs langer. Die vel is ook dunner 
en sagter. Sonskade uit jou jeug is nou duidelik sigbaar.

Velsorgprobleem: Stadiger selvernuwing
Jy het ’n produk nodig wat die produksie van kollageen en elastien bevor-
der en jou vel bevogtig. Gebruik daagliks ’n vog-, oog- en nekroom en selfs 
onderlaag om jou vel meer ferm te maak.

Almay Smooth Transition is ’n velsorgreeks spesifiek geformuleer vir ’n 
volwasse vel. Almay se unieke kombinasie van natuurlike plant-ekstrakte 
help om die tekens van veroudering te verbloem. 

Almay Smooth Transition Intensive Overnight Revitaliser word saans 
aangewend en is geformuleer om: wvolwasse vel binne vier weke meer be-
vogtig, ferm en gloeiend te laat w die voorkoms van plooitjies te verminder 
w die vel meer glansend te laat w die voorkoms van porieë te verminder en 
kleiner te maak.

Promosie

Onderlaag
Tlc 16 hour make-
up bied tot 16 uur 
vlekkelose bedek-
king en is hittebe-
stand. Dit voed die 
vel met groentee, 
vitamien E en le-
moenaftreksel. 

Skoonheid is tydloos – probeer eerder 
goed lyk vir jou jare, as jonger.

Beste

Adri Sevenster {52} 
Angelique de Fouw {32}

Almay beveel dié velsorprodukte vir Adri en Angelique aan:
Almay Intense Hydrating Eye Mask; Almay Smooth Transition-velsorgreeks; Almay TLC Truly Lasting Colour  Make-up.

vriendinne
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vLééf se mooimaakspan het met behulp van Wendy 
Hind, ’n senior stylkonsultant by Chata Romano, 
en Lunatic Fringe-haarsalon vir ons lesers ’n nuwe 
voorkoms geskep.

Angelique se onderlaag is teen haar kakebeen getoets, sodat dit perfek pas. Onderlaag 
wat direk ná die vogroom aangewend word, vertoon mooi glad. Poeier is bo-oor die onder-
laag aangewend om te voorkom dat haar gesig blink. Nie net hou poeier die onderlaag in 
plek nie, dit skep ook ’n meer egalige voorkoms. Angelique se wangbene is baie prominent, 
daarom is blosser net onder die appels van haar wange aangewend om haar gesig langer te 
laat vertoon. Oogskadu in verskillende skakerings van brons en koper beklemtoon haar oë.
Angelique het nie vol lippe nie, daarom moet sy liefs ligte of medium-kleur lipstiffie dra. Te 
donker lipkleure sal haar lippe dunner laat lyk. Haar lippe is mooi omlyn vir meer definisie.

Adri se vel het ’n geel ondertoon. Sy moet liefs onderlaag met ’n pienk ondertoon vermy. 
Omdat Adri se vel tekens van veroudering toon, sal ’n verbloemroom onder haar oë haar 
gelaat verhelder. Kies ’n kleur met ’n geel ondertoon wat so twee skakerings ligter is as jou 
onderlaag, en skakeer dit sagkens in. Blosser op die appels van haar wange definieer haar 
gesig mooi. Haar wenkbroue is met ’n bruin potlood ingevul en gevorm. Skakerings van 
pers en pienk vlei haar bruin oë.Oogomlyner is met ’n kwassie aangewend om dit meer na-
tuurlik te laat lyk. Maskara rond die prentjie af.

’n Nuwe    oorkoms
Hattie dra haar hare in ’n kort, moderne styl. Dis maklik beheerbaar en pas by die vorm 
van haar gesig. Omdat sy reeds ses maande swanger is, is haar hare met slegs ’n kleursjam-
poe behandel. Die bestanddele in gewonee kleursel kan skadelik wees vir die ongebore baba. 
’n Basiskleur van diep bruin pas mooi by haar veltoon en oogkleur. Haar hare is voor en 
agterlangs ’n bietjie korter gesny vir meer hoogte en volume. Strepies in donkersjokolade-
bruin, blond en koper gee haar hare meer lewe. 

Trudie se hare is dun en moeilik beheerbaar. Sy was daagliks haar hare. Sagter blonde en 
koper strepies regoor haar kop gee meer tekstuur. Heuningblonde strepies vertoon ryk teen 
haar vel en beklemtoon haar oë.  Haar kuif is voller geknip, en haar hare is oor die algemeen 
korter gesny. Die kante is langer gelaat om die illusie van ’n ovaal gesigvorm te skep.

Marike het mooi, gesonde hare. Sy verkies dit lank. Sagte karamel ligstrepies verleen 
glans en rykheid, maar lyk steeds natuurlik. Haar dik hare is in lae gesny om dit meer bewe-
ging te gee. ’n Asimmetriese kuif gee haar ’n meer moderne voorkoms. 

Adri se hare lyk al 12 jaar lank dieselfde. Dis van nature donkerbruin, maar sy kleur dit 
elke drie maande blond. Haar hare het ’n natuurlike krul. Haar kuif is in ’n asimmetriese lyn 
gesny, maar die lengte is behou. Lae bo-op en langs haar kop vlei haar hartjievormige gesig. 
Sjokolade-koper as basiskleur, met goue ligstrepies tussenin, werk goed saam met haar ryk 
veltoon.

Angelique het dun hare, wat sy verkieslik vas dra. Haar nuwe asimmetriese kuif vlei 
haar ronde gesig en wye voorkop. Haar hare is skouerlengte geknip en heelwat tekstuur is 
ingesny vir meer volume en beweging. ’n Bruin basiskleur met ’n rooi skynsel pas haar goed. 
’n Paar blonde en koper ligstrepies gee meer lewe en glans. 
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Hattie het ’n goed versorgde vel en hoef daarom nie baie onderlaag te dra nie. Sy het ook 
’n paar pragtige sproete, wat nie verbloem behoort te word nie. Skakerings van pers oog-
skadu komplementeer haar bruin oë. ’n Ligte kleur is op haar boonste ooglid aangewend, 
met ’n donkerder kleur op die onderste deel van die ooglid en in die buitenste ooghoeke. 
Oogomlyner verleen meer definisie aan haar oë. Hattie het mooi vol lippe, daarom kan sy 
donkerder lipstiffie dra. Lipomlyner (in dieselfde skakering) keer dat haar lipstiffie bloei. 

Marike se vel is jonk en blosend. Onderlaag sal haar ouer laat lyk. Bronspoeier op haar 
wange, voorkop en ken beklemtoon haar vars gelaat. Steenkool- en metaalkleure op haar oë 
pas by ’n jeugdige voorkoms. Vermy dit liefs as jy ouer is, dit kan hard vertoon. Maskara is 
net op haar boonste ooglede gebruik. Haar lipstiffie is ’n ligte, natuurlike skakering. Lipglans 
laat haar lippe mooi vol vertoon.

Trudie se vel het ’n ryk ondertoon. ’n Gelaat soos hare word mooi opgehelder deur ska-
kerings van pienk, roos, bessie of appelkoos. Omdat sy ’n langerige gesigsvorm het, is blosser 
meer in die middel van haar wange aangewend. Dit voorkom dat haar gesig nog langer lyk.
Skakerings van oranje en roeskleure werk perfek by haar pragtige blou oë.

Grimering

Hare

As jy graag ’n nuwe voorkoms wil hê, maar nie seker is watter haarstyl by jou gaan pas  
nie, maak gerus ’n afspraak by Lunatic Fringe-haarsalon. Hulle analiseer jou velsoort 
en gelaat, en sal jou help om die beste nuwe styl en kleur te kies wat jou op jou mooi-
ste sal laat lyk. Skakel ☎ 011 783 4280 vir ’n afspraak.



“
“How you look is how you feel® is nie die
begeerte om iemand anders te word nie,
maar 'n strewe om die beste uit jouself te
haal," sê Chata Romano.

Chata se Glamorous Reality® wys jou hoe
om die jongste modeneigings te dra, of jy
16 of 60 is.

WERKSWINKELINHOUD
• Praktiese advies vir haar-, grimerings- en
uitrustingskleure

• Styloplossings – verbloem die
ongewenste en beklemtoon die
ongelooflike

• Meng en pas 20 kledingstukke om 60
verskillende uitrustings te skep, van
deftig tot informeel

• Wat om in te pak en hoe om in te pak

KOSTE
R695 per persoon (geskenke & BTW
ingesluit)

BESPREKINGS
• Kaartjies te koop by Computicket, of
• Skakel 011 340 8000 of 083 915 8000, of
• Bespreek aanlyn: www.computicket.com
Registrasie ½-uur voor werkswinkel begin.
Chata se produkte by werkswinkel verkrygbaar.
Oos-London Hotel Osner
Do. 8 Mei 18:30 - 20:30
Pretoria Centurion Lake Hotel
Sa. 10 Mei 9:30 – 11:30 of 14:30 – 16:30
Di. 13 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Do. 29 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Sa. 31 Mei 9:30 – 11:30 of 14:30 – 16:30
Johannesburg Balalaika Hotel
Do. 15 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Sa. 17 Mei 9:30 – 11:30 of 14:30 – 16:30
Sa. 24 Mei 9:30 – 11:30 of 14:30 – 16:30
Di. 27 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Durban Suncoast Casino
Di. 20 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Port Elizabeth Boardwalk Konferensiesentrum
Do. 22 Mei 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Bloemfontein Ilanga Estate
Di. 3 Junie 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Kaapstad Table Bay Hotel, Waterfront
Do. 5 Junie 9:30 – 11:30 of 18:30 – 20:30
Sa. 7 Junie 9:30 – 11:30 of 14:30 – 16:30

R695
ingesluit hierdie

ongelooflike geskenke
ter waarde van R1,000!

Clarins skoonheidsgeskenk
Volgrootte Wonder Length Mascara,
reisgrootte Moisture Quenching Cream
en toetsgrootte Instant Light Complexion
Perfector.

Clarins skoonheidsgeskenkbewys*
Jou een-tot-een skoonheidsessie

Clarins grimeringskleurkaart
Jou grimeringskleurkaart sal jou help om
die regte grimeringskakerings te kies –
Chata sal jou spesifieke velkleur ontleed.

Haarsorgbehandelingskoopbewys*
Verruklike haarsorgbehandeling van
Kérastase of L'Oréal Professionnel.

Haarkleurgidsie
Oorweeg 16 beste haarkleure voordat jy
jou hare kleur.

CHATA SE WERKSWINKELWONDERS

Alle werkswinkels deur Chata persoonlik aangebied

30 gelukkige vrouens sal elk 'n R10,000 voorkomsveranderingWEN!

Voor Na

*Neem asb. kennis: Kaartjies moet by Computicket afgehaal en met aankoms getoon word (kaartjies nie by werkswinkels beskikbaar).
Aanlynbesprekings: bring asb. 'n besprekingsuitdruk en ID-bewys saam. Elke sessie vorm 'n volledige werkswinkel. Die 30 voorkomsveranderingwenners
(voorwaardes geld) sal op 16.06.08 op Chata se webwerf aangekondig word. Voorkomsveranderings dwarsoor SA gedoen deur Senior Chata Romano
Voorkomskonsultante. Koopbewyse kan na die werkswinkel verhandel word (Clarins by uitgesoekte kettingwinkels; Kérastase en L'Oréal Professionnel
by geselekteerde salonne). Geen kinders onder 12. Werkswinkels in Engels aangebied. How you look is how you feel®; Glamorous Reality® and
The Complete Image Solution® is geregistreerde handelsmerke van Chata Romano.

www.chataromano.com

Voor Na Voor Na

Fashion Guide

WINTER

2008
by Chata Romano

PLUS!
Elke afgevaardigde
sal ook die volgende
ontvang: Chata se
nuwe Modegids 112
bladsye oor hare,
grimering, klere en
bykomstighede.'n
28-bladsye meng-en-
pas insetsel van
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w As jy ’n groot borsmaat het, vermy hoë, ronde neklyne. Dit sal jou borsmaat net voller en swaar-
der laat vertoon. ’n Diep neklyn en ’n V-nek sal jou kleiner laat lyk. (Kyk na die baadjie wat Adri aanhet 
op bl. xx, dit is die perfekte vorm neklyn vir iemand met ’n vol borsmaat)
w Geseën met ’n dun middeltjie? Beklemtoon dit met ’n belt –’n gewilde mode-bykomstigheid.
w Jou handsak, belt en skoene se style of kleure moet bymekaar pas. ’n Handsak gee persoonlik-
heid aan ’n uitrusting en bied meer opsies om mee te speel. Belê in style wat by jou leefstyl pas – ele-
gant en gesofistikeerd, prettig en oulik of gemaklik en sportief. Jou skoen moet altyd by die kleur van 
jou uitrusting se soom pas, of ’n skakering donkerder wees. 
w Moulengte is belangrik. ’n Langmouhemp of baadjie moet net onder jou polsbeen eindig. As dit 
op die wydste deel van jou hand eindig, sal dit jou hande en heupe breër laat vertoon.
w Bepaal die standaardlengte van ’n baadjie of hemp so: meet die afstand vanaf die bopunt van 
jou skouer tot op die grond. Presies die helfte van dié lengte is ideaal.
w Probeer om altyd donkerder kleure onder en ligter kleure bo aan te trek. Dit skep balans 
en lyk verslankend.
w Meng verskillende skakerings van een kleur om ’n vleiende voorkoms te skep. (Op bl. xx dra Hat-
tie verskillende skakerings van bruin en roes en dit lyk pragtig!)
w Swanger? Moet jouself nie in oorgroot klere verdrink nie. ’n Oorvou-top beklemtoon die deel 
onder die borslyn – dit is die deel wat slank bly gedurende jou swangerskap. (soos wat Hattie aanhet 

mOp jou            ooiste
Met Wendy Hind, ’n senior stylkonsultant by Chata Romano, se  

kennersraad kan jy in ’n japtrap vir jouself ’n nuwe voorkoms skep.

Druk jou eie stempel af Wendy Hind lei mense om hul individuele styl te ontdek en uit te leef. Sy kan jou binne enkele ure 
help om anders na jouself en ander te kyk. Kontak Wendy by ☎ 082 569 8699 of wendy.hind@gmail.com
Chata Romano se nuwe boek, Change Your Imange, Change Your Life, gee meer wenke. Koop dit direk by Wendy teen R250.




