
DE LEUKSTE ADRESJES, MUSTHAVES EN SHOPS VOOR JOU GESELECTEERD
ALL TIME FAVOURITES

Dit is het moment waar je op hebt
gewacht! Prachtige koele tonen voor je 
blonde haar. De shampoo en conditioner 
van milk_shake icy blond neutraliseren 

gele tonen en geven een delicate askleur aan 
lichtblond of platinablond haar. Natuurlijk 

met de heerlijke ingrediënten die kenmerkend 
zijn voor alle milk_shake producten. zonestore.nl

De gepersonaliseerde vitamines van Viteezy zijn 
speciaal voor jou samengesteld, door rekening 
te houden met jouw doelen, eigenschappen en 
levensstijl. Een extra boost voor je lichaam om 
nog lekkerder in je vel te zitten. Maak de door 
experts ontwikkelde online vitamine test en laat 
jouw vitamines leveren in handige dagelijkse 
zakjes. Gebruik code GRAZIA10 voor 10% 
korting op viteezy.nl.

icoone staat voor 100% natuurlijke en 
pijnloze huidverbetering volgens de 

nieuwste inzichten. Met 21.600 micro-
stimulaties per minuut wordt er speci� ek en 
doelgericht gewerkt op het bindweefsel. De 

toepassing van LED en Laser maakt icoone de 
nieuwste gouden standaard. Neem contact op 

met USKIN via info@uskintheclinic.nl
of vind jouw dichtstbijzijnde kliniek via 

uskin.nl/kliniekzoeker.

De herfst/wintercollectie van 
IDEAL OF SWEDEN combineert 
fashion en functionaliteit met deze 
slimme accessoires. Met de aardse 
tinten, pu� er look en opvallende 
roze details, zijn deze accessoires 
helemaal trendy. Ontdek het op:
idealofsweden.nl

ORE- ehh… NO! Deze choc-ing lekkere 
vegan chocolade is vermomd als het bekende 
zwart witte koekje. De twee zwarte lagen 
en een witte laag maken ‘m een echte 
eyecatcher. De Cocoa Cookie smaakt naar 
melkchocolade en is nét zo romig, maar dan 
zonder melk. Te koop bij o.a. Albert Heijn.

De kleurrijke wereld van 
KASCHA-C draait om eindeloos 

combineren. Unieke cords, tassen, 
wallets, accessoires: mix & match 
voor jouw persoonlijke stijl. Wat 

dacht je van deze Mitpointbag met 
het opvallende cord? Stijl het af met 
een handige wallet of suncase die je 

eraan klikt. kascha-c.com

Ha-Ra lanceert een nieuwe tandpasta van aloë 
vera en gember. Deze natuurlijke tandpasta zonder 
� uoride zorgt voor een grondige, maar zachte 
reiniging. Ideaal als je gevoelige tanden hebt! Het 
voorkomt gaatjes, de kleur en glans van je tanden 
wordt hersteld en het gee�  een lang, fris gevoel. 
Wij zijn fan! ha-ra.nl 

De Algen Peeling van DÉCAAR zorgt voor 
een nieuwe huid in tien dagen, doordat de 
huid wordt gestimuleerd om nieuwe cellen 
aan te maken. De nieuwe cellen worden naar 
boven geduwd, waardoor dode huidcellen de 
huid natuurlijk verlaten. De Algen Peeling 
is zeer geschikt voor het behandelen van 
pigmentvlekken, omdat de pigmentproductie 
wordt genormaliseerd. Scan de QR-code of 
ga naar decaar.nl/pigmentvlekken. 

NEUTRALISEER
GELE TONEN

LEKKER IN JE VEL

X-MAS BEAUTY GOODIES

BINDWEEFSELMASSAGE

MERGING FASHION 
& FUNCTION

CHOC-ING LEKKER!

MIX & MATCH 

HÉT BEAUTY GEHEIM
Ontdek LABAREAU, hét meest geliefde 
skincare merk onder beauty editors, 
BN’ers, en make-up artists. � e Collection 
is speciaal ontwikkeld om de huid te 
verjongen. Een unieke mix van li� ende, 
plumping anti-aging ingrediënten voor 
dramatisch zichtbare resultaten. 
Zeg vaarwel tegen � jne lijnen en rimpels 
met LABAREAU. labareau.com

promotie

De gepersonaliseerde vitamines van Viteezy zijn 
speciaal voor jou samengesteld, door rekening 
te houden met jouw doelen, eigenschappen en 
levensstijl. Een extra boost voor je lichaam om 
nog lekkerder in je vel te zitten. Maak de door 
experts ontwikkelde online vitamine test en laat 
jouw vitamines leveren in handige dagelijkse 
zakjes. Gebruik code GRAZIA10 voor 10% 
korting op 

aan te maken. De nieuwe cellen worden naar 
boven geduwd, waardoor dode huidcellen de 

pigmentvlekken, omdat de pigmentproductie 
wordt genormaliseerd. Scan de QR-code of 

LEKKER IN JE VEL

Een adventskalender kan niet missen in de 
countdown naar kerst. Kies dit jaar voor eentje met 

beauty goodies van L’Occitane en Provence en 
breng een beetje Provence naar je woonkamer. 

24 vakjes, 24 verrassingen met Provençaalse geuren. 
Alle producten worden gemaakt met natuurlijke 

ingrediënten in het zuiden van Frankrijk.
nl.loccitane.com

10%
korting

NIEUWE TANDPASTA

DOEI PIGMENTVLEKKEN

countdown naar kerst. Kies dit jaar voor eentje met 

tip!
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