
Wanneer je lymfestroom niet goed 
werkt, loop je meer risico op vroegtijdige 
huidveroudering. icoone werkt specifiek 
op het gehele lymfestelsel, een onmis-
bare eerste stap naar een gezonde 
huid. De technologie werkt drainerend, 
modellerend en verstevigend. Daarnaast 
is icoone de nieuwste en meest innova-
tieve behandeling voor het gehele 
bindweefsel. Boek jouw behandeling 
via uskintheclininc.nl 

ONDERSTEUN JOUW 
LYMFESYSTEEM 

COLLAGEENBOOST

SUMMER ESSENTIALONTSNAPPEN 
IN ONTSPANNING Bij Glow Adora vind je een groot assor-

timent sieraden voor een scherpe prijs! 
Alle sieraden zijn gemaakt van premium 
stainless steel, waardoor zij hun glans niet 
verliezen én niet verkleuren. Zo kun je er 
gerust mee douchen of er een duik mee 
nemen in het zwembad, de kwaliteit blijft 
eindeloos mooi. Gebruik code ‘Beaumonde’ 
voor 10% korting. glowadora.nl 

Weleda City Spa is een unieke 
plek waar je heerlijk tot rust 
komt. De holistische massages 
en gezichtsbehandelingen 
worden met 100% natuurlijke 
Weleda-producten gegeven. Een 
behandeling bij Weleda City Spa 
bouwt stress af en brengt je weer 
in balans. Reserveer jouw me-time 
bij een van de acht vestigingen. 
weleda-spa.nl

Met de Sunscreen + Primer van ZO Skin Health 
blijft jouw make-up, zelfs in de zomerhitte, de hele 
dag perfect zitten. De primer biedt krachtige SPF 
30 bescherming tegen UVA/UVB-straling en HEV-
licht. De universele tint geeft je huid een zijdezacht 
gematteerd effect en vermindert de zichtbaarheid van 
imperfecties. Een product dat je iedere dag wil, en 
zou moeten, gebruiken. zoskinhealth.nl

Op zoek naar een behandeling voor je buik, 
armen of decolleté? Cosmetisch arts KNMG 
Hayri Hortoglu gebruikt hiervoor Profhilo© 
Body, ultra pure hyaluronzuur. Profhilo© Body is 
dé perfecte behandeling voor het verstevigen 
en verbeteren van de huid. Je bent van harte 
welkom voor een vrijblijvend intake gesprek bij 
Amstelzijde kliniek. amstelzijdekliniek.nl

ZIJDEZACHTE 
ZONBESCHERMING

STRAKKER IN JE VEL

Hecht je waarde aan een mooie huid én duur-
zaamheid? Dan is de biologische, ecologische 
serie van het Franse merk Sothys iets voor jou. 
De Organics® behandeling en producten zijn niet 
alleen vegan, maar hun werking is ook bewezen 
effectief. Zo bevatten ze berkensap dat rijk is 
aan suikers en mineralen met hydraterende en 
revitaliserende eigenschappen. Winnaar van een 
Innovation Award 2022 . sothys.nl

SUMMER ESSENTIAL

LITCHY WON’T LEAVE YOU HANGING

promotie

SUMMER FAVORITES
DE 10 FIJNSTE TIPS VOOR DEZE ZOMER

Na je 30ste neemt de collageenproductie 
in je lichaam af, waardoor er rimpeltjes 
kunnen ontstaan. De MSC-gecertificeerde 
viscollageen van Arctic Blue bevat natuur-
lijke vitamine C, wat de huid verstevigt. 
Gemaakt van Noorse kabeljauw, net als de Omega-3 olie. 
Maar met een lekkere aardbeismaak! Ontvang 15% korting 
t/m 10 augustus met code ‘Beaumonde15’ op arctic-blue.com

Met LITCHY’s tape heb je binnen no time een glamorous push-up effect, 
zonder ongewenste bh-bandjes en wardrobe malfunctions! LITCHY’s tape 
is makkelijk in gebruik en komt in verschillende kleuren voor een perfecte 
match. Een échte zomer must have dus! € 19,95. litchyofficial.com 

BOEKENTIP

BATAVIA STAD
Zin om een zomeroutfit te scoren? 
Ga dan naar Batavia Stad! Naast 
topmerken als Nike, Levi’s en 
Scotch & Soda, openden American 
Vintage, Reiss, My Jewellery en 
The Next Closet recentelijk een 
winkel in het outletcentrum. 
Het perfecte uitje, met altijd tot 
70% korting en genoeg terrassen 
voor een drankje tussendoor. 
bataviastad.nl 

Een onverwachte erfenis zet 
het leven van de succesvolle 
Sylvia op zijn kop als ze een 
bloemenkwekerij in Bretagne erft. 
Haar man wil het eiland verkopen, 
maar Sylvia twijfelt. Dan krijgt ze 
gevoelens voor de knappe kweker 
Maël... Het bloemeneiland is 
een prachtig verhaal vol liefde, 
geheimen en bloemen natuurlijk! 
Nu verkrijgbaar in de boekhandel. 
oceaanboeken.nl

tot

 70%
korting

 10%
korting

 15%
korting


