
Prachtige tijdloze gouden 
sieraden, ontworpen in 
Amsterdam en hand- 
gemaakt in Istanbul van 8k 
en 14k goud. Alle sieraden 
van Aynur Abbott zijn op 
een verantwoordelijke 
manier geproduceerd en 
gemaakt van eerlijk gewon-
nen goud. Boek snel een 
privé afspraak in de 
showroom in Amsterdam, 
zodat u kunt genieten van 
de VIP-styling service. 
aynurabbott.com/nl

BEWUSTE 
BLING

CHRISTMASCHIC

Het gebied rond de ogen is het 
meest kwetsbare stukje van het 
gezicht. Boost deze zone met het 
Total Eye™ verzorgingsregime, 
deze bestaat uit Colorescience® 
Total Eye™ Concentrate en Total 
Eye™ Hydrogel Treatment Masks. 
Het vermindert oneffenheden en 
herstelt de huid! colorescience.nl

promotie

In de juwelen van De Ekster is de 
connectie met het natuurlijke nooit ver te 
zoeken, zo wordt gebruik gemaakt van 
bijzondere edelstenen en parels of worden 
koraalvormige designs in edelmetaal 
gecreëerd. Bij De Ekster kunt u terecht 
voor design en maatwerk, reparaties, 
omsmelten, trouwringen en het rijgen en 
knopen van snoeren. de-ekster.com

Op zoek naar een 
fabulous look voor de 
aankomende feestdagen 
of vintage geïnspireerde 
kerstballen voor in de 
boom? Bekijk dan eens 
de uitgebreide collectie 
van TopVintage. Prach-
tige vintage inspired 
fashion, schoenen en 
accessoires van meer 
dan 200 merken. We 
love it! Ga snel naar 
topvintage.nl

BOOST UW HUID

VINTAGE PARELTJES
HANDGEMAAKT

NATURAL BEAUTY

Nee, geen echte stroom, maar micro-
stroom! Met behulp van deze low-level 
stroom zorgt NuFACE Trinity Facial Toning 
Device voor een betere gezichtscontour, 
huidtoon en vermindering van fijne lijntjes 
en rimpels. Dit apparaatje is makkelijk 
thuis te gebruiken en werkt rustgevend. 
Gebruik hem dagelijks slechts 5 minuten, 
u ziet het resultaat direct. mynuface.nl

STROOMSTOOTJE? 

Staat u elke ochtend (te) lang voor 
de spiegel om uw make-up aan te 
brengen? Met permanente make-up 
is dat voorgoed voorbij! Bij Farm de 
Beauty kunt u terecht voor natuurlijk 
ogende wenkbrauwen, subtiele tot 
gewaagde eyeliners en lipcontouren 
voor een stralend resultaat. Maak 
snel een afspraak voor gratis en 
vrijblijvend advies. farmdebeauty.nl

Vintage Jewellery, zoals de naam al verklapt, 
is dé online webshop met honderden 
gerestaureerde vintage en antieke sieraden. 
Wekelijks komen er tal van nieuwe bijzondere 
stukken bij, zodat de collectie altijd uniek en 
verassend blijft. Op zoek naar een eye-
catching ring, armband of ketting? Dan is dit 
uw candy store! vintagejewellery.nl

SPRANKELEND

Daans Design heeft een passie voor 
sieraden en ontwerpt exclusieve en 
duurzamere sieraden met echte 
edelstenen en parels en hoog-
waardige materialen. Straal uit wie  
u bent met uw eigen sieraden! 
daansdesign.com

EXCLUSIEVE  
SIERADEN

Time to sparkle! Met deze tips bent u helemaal 
klaar voor de feestdagen. Van de mooiste cadeautips 
tot items voor uzelf; alles voor een sprankelende kerst.

CADEAUTIPS

Kalmerend, voedend en 
regenererend – dat zijn de  
Nutri Sensation Caps van  
DR. GRANDEL. Dankzij een 
combinatie van rijke oliën wordt 
het huidbeeld gekalmeerd en 
gevoed. De capsules 
verzorgen intensief en hebben 
daarnaast een harmoniserend 
effect en versterken de 
huidbarrière. Verheug u op 38 
verzorgende schoonheids-
capsules! € 43,90. 
cosmetic-gallery.nl 

Straal tijdens de feestdagen! 
Maak een statement met de 
One Of A Kind ring ontworpen 
door het duurzame merk Vieri 
jewellery. Exclusief verkrijgbaar 
via byJacky, hét juwelen-
platform voor liefhebbers van 
exclusieve sieraden. Met haar 
gepersonaliseerde Signature 
Service vindt byJacky middels 
uw huidige juwelencollectie uw 
perfecte, nieuwe sieraad. 
by-jacky.nl

Edelstenen zijn prachtige stukjes natuur. In 
de juwelen van LYAM edelsmeden komen 
ze helemaal tot hun recht. De ontwerpen 
zijn helder van vorm, ambachtelijk gemaakt 
en allemaal uit eigen atelier. Bekijk de 
collectie online en laat u betoveren. 
Op de foto: witgouden ring True met 
blauwe saffier. lyam.nl

promotie

De collectie van Label Deluxe bestaat 
uit knappe horloges (en sieraden!) van 
merken als Salvatore Ferragamo, 
Versace en Ted Baker. Die staan niet 
alleen prachtig om de pols, maar staan 
tegelijkertijd symbool voor misschien 
wel het mooiste cadeau: tijd. 
Shop op: labeldeluxe.nl

Ga deze kerst over de top met dit mooie 
roze rendier! Vanwege het extra grote formaat 
van 56 cm een ware eye catcher in de gang, 
op de schouw of onder de kerstboom. Deze 
kerst kan het niet opvallend genoeg zijn! 
Da’s leuk van Xenos. xenos.nl

De Award winning 
vegan zelfbruiners van 
MARC INBANE creëren 
een natuurlijke & egale 
feestelijke teint binnen  
1 minuut. Nu tijdelijk 
met GRATIS limited 
edition Water Bottle in 
een Boutique deluxe 
giftset met verlichting! 
Een chique & stralende 
verrassing voor de 
feestdagen. 
marcinbane.com

OPPEPPER
VOOR DE HUID

EEN DRAAGBAAR 
STATEMENT

THE WORLD IS  
MY CATWALK… 

FEESTELIJK 
BRUIN

VOOR UW GELIEFDEN

ROZE EYECATCHER

STRALEND

Eenmaal de lipsticks van Pure Bellezza
geprobeerd en u wilt nooit meer anders! 
Intens gepigmenteerd, zacht op uw lippen 
en lang houdbaar. Uiteraard met bijpas-
send lippotlood. Verkrijgbaar in vele 
kleuren, o.a. via purebellezza.nl

TREND OF TIJDLOOS? 

Het Growth Factor EyeSerum is 
speciaal ontwikkeld om de 
zichtbaarheid van fijne lijntjes en 
volumeverlies te verminderen. De 
gebruiksvriendelijke, verkoelende 
applicator gaat vermoeide ogen 
tegen. Geschikt voor elk 
huidtype en elke huidskleur. 
zoskinhealth.nl

Het jonge internationale juwelenmerk Tirisi is 
opgericht door een Nederlands koppel en 
neemt u mee op reis door de wereld waar 
zij hun inspiratie opdoen. Tirisi Jewelry is 
verkrijgbaar bij de top-juwelenhuizen 
wereldwijd. De afgebeelde juwelen behoren 
tot Collectie Amsterdam Tubogas. 
Vervaardigd in 18k goud, gecombineerd 
met hoge kwaliteit diamant. tirisi.com

FRISSE BLIK
Laloli sieraden maakt sinds 1985 bijzondere 
sieraden. De drie zussen Sandra, Monique 
en Marianne zijn goudsmid en bieden een 
collectie aan die origineel en expressief is. 
Met hun passie en vakmanschap laten ze 
verbazend mooi werk zien. Verschijn deze 
feestdagen stralend met een sieraad van:
laloli.nl

VAKMANSCHAP

GRATIS 
EXTRAMeer dan 20 jaar endoscopisch onder-

zoek heeft geleid tot de meest unieke en 
gepatenteerde Roboderm technologie om 
bindweefsel te behandelen. Met 21.600 
microstimulaties per minuut is icoone de 
enige methode waarbij er gewerkt wordt 
volgens de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten. icoone staat voor natuurlijke 
huidverbetering, is veilig en geheel pijn-
loos. uskintheclinic.nl

Na de sobere 
feestdagen vorig jaar 
mogen we nu weer 
uitpakken. Weet u al 
wat uw holiday look 
wordt? Een smokey 
eye, glitterende winged 
eyeliner of opvallende 
lippen? Lord&Berry got 
you covered. Kijk voor 
inspiratie op Instagram  
@lordandberry.benelux 
of lordandberry.com

PARTY
LOOK 

SELFCARE

LET’S GET FESTIVE

TIP

VINTAGE 
FASHION


