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Ha, regen!
Eindelijk een fijne regenjas. Bernadette Kui-
pers ontwierp onder de naam Madame de Pé
een regenjas die bedoeld is voor de fiets in
Amsterdam. Met duimgaten voor droge han-
den, verzwaarde zoom voor droge knieën,
verstelbare capuchon en extra plooien. In
donkerblauw en beige voor 218 euro.
www.madamedepe.com

Parfum in pot
Het Franse cosmeticamerk Honoré des Prés
heeft de nieuwste serie parfums in glazen
potten verpakt. De potten zouden de versheid
van de producten garanderen. De parfums
zijn samengesteld door Olivia Giacobetti, die
tot de top van internationale parfumeurs be-
hoort. Prijs: 69 euro per pot.
www.beautymusthaves.nl

winkelvandeweek
asia station

Wat verkopen jullie?
Eigenaar Kevin Chow: “Japanse
3D-shirts van Plastered en tassen
uit Hongkong, maar ook rubbe-
ren eetstokjes, keramiek, en gad-
gets. Een groot succes is de Breo,
een drukpuntenmassagebril, die
een ontspannende massage geeft
rond de ogen.”

“Ons trademark is het zwaaien-
de gelukskatje van keramiek. We
customizen ze, dus we hebben ze
met de drie kruizen van Amster-
dam erop, en met Gay Pride ver-
kochten we roze ‘Lucky Gay Cats’.

Asia Station ligt midden in het Am-
sterdamse Chinatown. Wat maakt
jullie anders dan de andere Aziati-
sche winkels hier?
“Mijn zus Chiwah en ik willen
met Asia Station het nieuwe Azië
laten zien, dat niet alleen stereo-
typen kopieert maar ook zelf crea-
tief is. De winkel van onze ouders
ligt hiernaast, dat is echt een ou-
derwetse Chinatownwinkel. ”

“Wij zijn constant op zoek naar
Aziatische ontwerpers die mis-
schien in eigen land al wat be-
kendheid hebben, maar nog niet
in Europa worden verkocht. Ook
zijn we geïnteresseerd in samen-
werkingen tussen Aziatische en
westerse designers, zoals de jurk-
jes van Chouchou Chic.”

Wat voor mensen komen hier?
“Veel mensen tussen de 25 en 35,
hippe types die op zoek zijn naar
iets nieuws. Er lopen geregeld
toeristen binnen. Ook verkopen
we veel via de webshop.”

Er hangt ook een groot schilderij
van Beatrix...
“Ja, dat is een 3D-schilderij van
de Nederlands-Chinese kunste-
naar James Chiew. Ook te koop!”

Zijn jullie duur?
“Onze prijzen liggen hoger dan bij
andere Aziatische winkels, maar
daar is de kwaliteit ook naar. Een
T-shirt kost 49,50 euro, de massa-
gebril 79,50 euro.”

Wat vinden jullie het mooiste wat
jullie nu in de winkel hebben?
“De spullen van MRKT zijn echt
helemaal Asia Station. Het zijn
felgekleurde vilten tassen, lap-
tophoezen en portemonnees. Het
vilt is gestanst, waardoor je ver-
schillende lagen en kleuren ach-
terelkaar ziet. Als we zoiets vin-
den in China, is dat echt gaaf.”

HISKE VERSPRILLE

Asia Station
Geldersekade 100, 020-4278375
www.asiastation.nl

MRKT-laptophoezen, ‘helemaal Asia Station.’ FOTO MONA VAN DEN BERG

Volgens cosmeticakenners is
Dany Diop een van de best
bewaarde geheimen van
Amsterdam. Dany Diop is

epidermoloog; hij is als enige Ne-
derlander opgeleid door de Parijse
huidexpert Joëlle Ciocco, die Cathe-
rine Deneuve, Cindy Crawford en
Madonna tot haar klantenkring
mag rekenen.

Diop gelooft, net als Ciocco, in het
vermogen van de huid om zichzelf
te herstellen en jong te houden. Hij
wil het niet afraden, maar hij is geen
voorstander van snijden en spuiten.

Diop masseert de huid liever met
de hand. Daarnaast werkt hij met
‘Remodeling Face’, een machine die
met kleine elektroshockjes voor een
facelift zorgt. Maar liften is op mijn
leeftijd (31) nog niet nodig, zegt
Diop, die me en passant verzekert
dat ik nog heel lang een goede huid
kan houden. Van Diop mag ik niet
meer scrubben en ook geen crème
met fruitzuren opsmeren. Twee keer
per dag reinigen en alleen ’s och-
tends smeren is genoeg.

Veel van de behandelingen die
Diop uitvoert, zijn uniek in Neder-
land. Zo is hij de enige die werkt met
het exclusieve Franse merk Biologi-
que Recherche, dat een hoge con-
centratie aan werkzame stoffen be-
vat. Namen noemt hij niet, maar
Diop heeft weinig vertrouwen in de
meeste grote cosmeticamerken;
volgens Diop betalen consumenten
meer voor de marketingcampagnes

dan voor de werkzame stoffen in de
potjes en tubes.

Diop zet in op een behandeling om
mijn systeem te ‘reactiveren’. Dat
begint met een grondige reiniging.
De epidermoloog maakt zijn eigen
smeersels. Ter plekke, terwijl ik op
de bank lig. Hij waarschuwt me dat
ik rood wordt van het eerste prepa-
raat dat hij aanbrengt. En nog
schrik ik als hij me een spiegel voor-
houdt.

Dan begint hij te duwen en knij-
pen; masseren, noemt Diop dat. Hij
legt uit dat de bestanddelen (een
mengsel van collageen, hydrolon-
zuur en probiotica) door de massa-
ge dieper in de huid doordringen.

Vervolgens brengt hij een zelfge-
maakt masker met zuurstofcom-
plex aan, en op de ogen pure elasti-
ne. Het Remodeling Face-apparaat
gebruikt hij niet om te liften, maar
om te masseren en te zorgen dat het
goedje dieper in de huid door-
dringt.

Na een behandeling van ruim
twee uur toont een finale blik in de
spiegel een ontspannen en stralend
gezicht. Niets roods meer aan. En
volgens Diop ziet mijn huid er de
volgende dag nog beter uit. Hij
krijgt gelijk. Ik ben om.

BREGJE LAMPE

Prijs: vanaf €170. Dany Diop,
Spiegelgracht 6, tel: 020-6263520
www.danydiop.com

de test dany diop
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