
Astodii senterestes! Abut qua num 
pons nonstiam vit; igilicauco ingulare 
alatum poensic aucerit, dit. effre 
verunti, non se diem obute nosturnum 
st iliissi mandamd inati, contica 
equonsu nterfeconum crice nostris 
contes Mae teatis? Ebest fite, nit ad 
ingultum nitius facchus, que et concles 
suliis et adem popora quam pultuam 
signat.  voorbeeld.nl

X-MAS JUWELEN

FABULOUS VINTAGE 

PARTY BAG

STIJLVOLLE OORBELLEN

BULAGGI begrijpt wat vrouwen 
willen en nodig hebben. Op zoek 
naar een mooie tas voor tijdens 
de feestdagen? BULAGGI has got 
you covered. Deze clutch matcht 
bij iedere party outfit. Een trendy 
en elegant accessoire die een extra 
dimensie geeft aan de feestdagen. 
We love it! bulaggi.com

Deze bijzondere oorstekers zijn gemaakt 
van natuursteen (de ‘Dalmatier Jaspis’)  
en fleuren je outfit meteen op. Ze zijn 
van het merk Le Rêve Amsterdam.  
Volg hen op Instagram, want ze brengen 
veel nieuws en alles is altijd elegant en 
stijlvol. Deze oorstekers zijn er ook in vele 
varianten. €54,95. lereveamsterdam.nl 
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MOOISTE ACCESSOIRES

STAP DE HELE NACHT
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KWASTJES IN STIJL

LUXE KASTEEL

FEEST COMFORT

promotie

FABULOUS X-MAS
DE ALLERLEUKSTE UITJES & MUSTHAVES 

Of je Kasteel de Haar nu bezoekt 
om het park van 55 hectare, de 
wonderlijke geschiedenis of het 
imposante interieur; je waant 
je even in een andere wereld. 
Achter elke deur schuilt een 
verhaal, die de enthousiaste 
zaalgidsen maar wat graag met 
jou delen. Wie neem jij mee naar 
dit prachtige kasteel? Boek jouw 
tickets via kasteeldehaar.nl.

Op zoek naar een fabulous look voor 
de aankomende feestdagen of vintage 
geïnspireerde kerstballen voor in je 
boom? Bekijk dan eens de uitgebreide 
collectie van TopVintage. Prachtige 
vintage inspired fashion, schoenen en 
accessoires van meer dan 120 merken. 
We love it! Ga snel naar topvintage.nl.

De comfortpanty van Marcmarcs is 
als beste getest door de Volkskrant. 
En dat is niet voor niets. Al tientallen 
jaren werkt Marcmarcs met Italiaanse 
ambachtslieden die het naadje 
van de kous weten. Zelf proberen? 
Je koopt de semitransparante 40 
denierpanty met comfortband nu 
in een 3-pack voor slechts €24,95 
in plaats van €32,85. Exclusief bij 
sokken-online.nl/beaumonde

€10
korting

VINTAGE SIERADEN
Op zoek naar een uniek en 
uitgesproken sieraad? Dan moet 
je bij Vintage Jewellery zijn!  
De online webshop is, zoals de 
naam al een beetje verklapt, 
dé plek waar je honderden 
gerestaureerde vintage én 
antieke sieraden vindt. Wekelijks 
komen er tal van nieuwe 
bijzondere stukken bij, wat ervoor 
zorgt dat de collectie je altijd blijft 
verassen. vintagejewellery.nl

Wil jij er met minimale 
inspanning toch 
wakker en fris uitzien? 
Geef je ogen directe 
verfrissing met 
Colorescience Total 
Eye 3-in-1 Renewal 
Therapy SPF 35. 
Met de verkoelende 
applicator verminder 
je opgezwollen oog-
leden in no-time.  
Daarnaast zorgt  
Total Eye voor een 
zichtbare verbetering 
van fijne lijntjes en 
rimpels en donkere 
kringen.  
colorescience.nl

FRISSE  
UITSTRALING

ALTIJD IN JE TAS

THIS IS WHAT I WANT FOR YOU

Met sprankelende ogen ben jij 
het middelpunt van elk feest. Met 
het gebruik van het in penformaat 
microstroom apparaatje NuFACE 
FIX behandel je in 3 minuutjes 
per dag jouw kraaienpootjes en 
plump je jouw lippen. Het serum 
dat de huid verheldert, verstrakt 
en vermoeide uitziende ogen 
tegengaat krijg je er gratis bij. 
nuface.nl

Mooiere contouren en een strakkere huid met de ‘facelift of the 
future’, de Venus Legacy. Op een natuurlijke manier verjongen van 
binnenuit, zonder chirurgie. Huidversteviging, minder rimpels, liften 
van de huid, voor zowel gezicht als lichaam. Feel the unexpected met 
Venus Legacy. Kijk op uskintheclinic.nl of uskin.nl/locaties, hier vind je 
alle gecertificeerde skin experts bij jou in de buurt.

SHAB producten zijn onmisbaar tijdens 
de feestdagen. Glitter en glamour 
met de mooiste vegan & cruelty free 
producten van SHAB Cosmetics! Om 
de kerst nog mooier te maken krijg 
je bij iedere bestelling bij SHAB een 
full size lipstick t.w.v €24,95 cadeau! 
Actiecode: ‘SHABGG2021’ Verkrijgbaar 
bij shab.nl of beautytasting.com.

Limited Editions van het exclusieve 
merk Pure Bellezza, speciaal voor de 
feestelijke decembermaand. Prachtige 
intense oogschaduw in feestelijke 
verpakking. Rijke kleurpigment en zeer 
fijn gemalen poeders zorgen voor 
intense kleuren. Verkrijgbaar in vele 
kleuren, o.a. via purebellezza.nl

VEGAN GLAMOUR

INDRUKWEKKENDE 
OOGOPSLAG

Bey by Bergman Clinics verwelkomt je 
graag in een warme, high-end omgeving 
voor o.a. injectables (Botox en fillers) en 
huidtherapie behandelingen. Samen 
wordt gekeken wat het beste is voor 
jouw huid. Be Youthful, Be Beautiful, 
Be You! Maak snel een afspraak via 
beyclinics.nl.

STRALEND DE  
FEESTDAGEN IN

SLAAPKAMER 
PLEZIER

SKINCARE RITUEEL

promotie

Verbreed je slaapkamer plezier 
met de krachtige IVY The 
Queen Massage Vibrator, 
verkrijgbaar voor slechts 
€99,95. Naast solo play is 
The Queen ook een echte 
aanrader voor koppels om te 
gebruiken. Ontvang nu tijdelijk 
een gratis Lovegel massageolie 
t.w.v. €8,95 bij aankoop van  
IVY The Queen op miranda.nl

December is niet alleen een gezellige 
maand, maar ook een maand waarin 
je mooi voor de dag wilt komen.  
Voor een mooie en gezonde huid is 
een tweemaaldaagse diepreinigende 
skincare routine essentieel.  
ZO Skin Health biedt hiervoor Getting 
Skin Ready. Breng jouw huid in een 
gezonde conditie in drie simpele 
stappen: reinigen, exfoliëren en talg 
reduceren. zoskinhealth.nl

FEESTELIJK BRUIN
De Award Winning 
Bruiningsdruppels van  
MARC INBANE creëren een 
stralende & egale teint binnen 
1 minuut. Door de drops te 
mengen met je dagcrème of 
bodylotion verander je deze in 
een mooie natuurlijke zelfbruiner. 
Trakteer jezelf of iemand speciaal 
op een prachtige glow voor de 
feestdagen!  marcinbane.com

Gratis
extra

TIp


