
promotie

Vers, gemakkelijk en hartstikke lekker! Zo 
kunt u de gerechten van Vegan Masters 
in het kort omschrijven. Nieuwsgierig? 
Bestel de Introductiebox XL nu met 50% 
korting! In deze speciaal samengestelde 
box vindt u zes heerlijke plantaardige 
gerechten die u kant-en-klaar en ultravers 
kan laten thuisbezorgen. Gebruik de code 
‘NOUVEAU50’. veganmasters.nl

FEEL CONFIDENT

VERSE VEGAN 
MAALTIJDEN

Voor een slank silhouette hoeft u geen 
uren naar de sportschool of jaren te diëten. 
Geef uw zelfvertrouwen een boost met 
Slimpressions® Shapewear! Comfortabel en
voor elke dag. Knelt en rolt niet, óók verkrijg-
baar met mouwen. Ontvang 10% korting 
met code ‘NOUVEAU’. slimpressions.nl

LUXE FOTOKUNST
Diepdonkerblauw is een van de
trendkleuren deze zomer. ‘Blue 
Portrait’ komt uit de kleurrijke 
collectie fotokunst van Umo Art 
Gallery. Dit Nederlandse bedrijf 
drukt foto’s af op de high end 
Durst Lambda printer. Verlijmd 
tussen plexiglas en dibond 
ontstaat zo fotokunst van  
museumkwaliteit. Vanaf € 395,- 
(60 x 90 cm). Neem een kijkje 
op umoartgallery.com.

Zomer in eigen land en daarbij stralen in een 
stijlvolle outfit? Bezoek Batavia Stad Fashion 
Outlet en shop bij modieuze merken zoals 
Fabienne Chapot, Claudia Sträter, Fred de la 
Bretoniere en Mart Visser. Met altijd tot 70% 
korting, terrasjes en natuur dichtbij, een 
perfect uitje. bataviastad.nl

LUXE FASHION OUTLET

Minimalistisch design, 
comfort en een goede 
pasvorm voor ieder figuur, 
dat is HILTJE H.
Het kleine, exclusieve label 
richt zich op verschillende 
silhouetten in mooie 
kleuren om eindeloos te 
combineren. De duurzaam 
geproduceerde ontwerpen 
worden gemaakt van fijne 
microfiber stof. Kijk voor 
uw nieuwe favoriete basics 
op hiltjeh.nl.

EXCLUSIEVE 
BASICS 

USKIN The Clinic is specialist in 
natuurlijke en pijnloze behan-
delingen voor huidverjonging, 
huidverbetering en bodyshaping. 
De enige methode waarbij u het 
bindweefsel op de meest innovatie 
wijze aanpakt, 100% natuurlijk en 
geheel pijnloos. Meer dan 20 jaar 
onderzoek naar het bindweefsel 
heeft geleid naar de ontwikkeling 
van icoone. uskintheclinic.nl 

GRACEFUL AGING BLIJF STRALEN
Swisscode Pure Hyaluron is de oplossing 
voor een jongere, stevigere en stralende 
huid. Zichtbare vermindering van rimpels 
en lijntjes. Het wordt snel opgenomen en 
laat de huid vrij ademen. Geheel vrij van 
alcohol, parabenen, kleurstoffen en 
conserveringsmiddelen. Verkijgbaar in 15 
ml voor € 65,- en 30 ml voor € 120,-. 
Speciaal voor u als Nouveau-lezers 10% 
korting bij vermelding van Happy Fifthy. 
skincare-solutions.nl

FASHION

MUST HAVES

10%
KORTING

10%
KORTING

10%
KORTING

10%
KORTING

50%
KORTING

FAVORIETEN

Het Rozenwater van Alteya 
Organics is een onmisbare stap in 
uw skincare routine. De voordelen 
zijn oneindig! Het werkt kalmerend, 
is stress-verminderend, helpt bij 
roodheid van de huid en zit vol met 
antioxidanten. Rozenwater is puur 
natuur en bevat geen parabenen en 
andere chemische toevoegingen. 
Vind uw favoriete product en 
ontvang nu 10% korting met de 
code ‘alteya10’. alteyashop.nl

Looplabb is een Amsterdams brillen 
merk dat gespecialiseerd is in 
modieuze, opticien kwaliteit, kant en 
klare (zonne)leesbrillen. De collectie 
bestaat uit handgemaakte leesbrillen 
en zonne-leesbrillen, al vanaf € 24,95. 
De ontwerpen zijn voor mannen en 
vrouwen, met klassieke monturen en 
trendy designs - voor ieder wat wils, 
en voor elke stemming en gelegen-
heid een bijpassende bril. Ontvang nu 
10% korting met code ‘NOUVEAU’. 
Looplabb opens your eyes. 
looplabb.com/nl

WONDERMIDDEL

OPENS YOUR EYS

GEZONDHEIDSCHECK

Speciaal voor u geselecteerd. 
Onze favorieten van dit moment.

BEAUTY & HEALTH

Prescan gelooft dat gezondheid te 
belangrijk is om pas in te grijpen als 
het te laat is. Daarom richten zij zich 
op het opsporen van (mogelijke) 
risicofactoren en aandoeningen. Zij 
geven eenvoudig toegang tot de 
kennis en expertise van medisch 
specialisten én state of the art 
apparatuur. Meer weten? prescan.nl
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