
DRESS TO IMPRESS
Fashionvandaag.nl is een webshop 

waar je unieke en betaalbare 
fashionitems kunt vinden. Ook 

hebben zij een sportkledinglijn. 
Vrouwelijk, sexy en toch stoer. Kies 
iedere dag een stijl die bij jou past.

fashionvandaag.nl

FRIDAY maakt niet alleen jou 
blij met je zelf samengestelde 
mascara, maar ook jouw 
beste vriendin. Kies je 
favoriete borsteltje bij je 
mascara en voor € 10,50 
valt jouw mascara door de 
brievenbus … en kun je jouw 
beste vriendin een mascara 
cadeau doen, for FREE. 
FRIDAYmascara.com/BM

Bij Delete kun je terecht voor 
professionele waxbehandelingen: van 
een Brazilian en het ontharen van oksels 
en benen tot aan het waxen en stylen 
van wenkbrauwen. De Wax Angels 
van Delete zorgen voor een prettige 
behandeling in een van de 10 waxsalons 
door heel Nederland. 
delete-waxing.com

Ultherapie, de natuurlijke facelift zonder 
botox, fillers of operatieve ingreep. 
Deze huidverjongingsmethode verstrakt 
aantoonbaar gezicht, kaaklijn, hals en 
decolleté. Na een eenmalige behandeling 
blijven de resultaten zeker 9 maanden 
zichtbaar. Maak gerust een afspraak voor 
een vrijblijvend intakegesprek. 
mirandakersten.nl

BUY ONE, GIVE ONE

NATUURLIJKE FACELIFT

MOOIE GLADDE HUID

Jezelf verwennen met tijdloze sieraden
van Juwelo. Edelstenensieraden
voor elke gelegenheid. Gebruik de
kortingscode ‘BM16JUWELO’ t.w.v.
€ 10,- en verwen jezelf. Geldig tot
30 november 2016. juwelo.nl

PRACHTIGE EDELSTENEN

Vel moditam voles voluptisquos 
mollandebit resed maioris de 
voleceaquae. Rat. oluptatus 
cum ipis illorionse rae. Tis autem 
dolorem ati dolupta sunt, nis 
cusae volu Eriti berum evelest 
iatiber uptam, nonem sam. 
voorbeeld.nl
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Showstoppers
advertentie

€10,-
korting

Waar wordt een vrouw echt gelukkig 
van? Mooie tassen, omslagdoeken 

en andere modeaccessoires. 
TastefulTas.nl weet precies wat jij wilt. 
Persoonlijke aandacht en service is bij 

hen het belangrijkste. 
tastefultas.nl 

DE LAATSTE TRENDS
GRATIS 

VERZENDING

Denk je dat je eruit ziet als een student 
met deze loafer pump? Echt niet! Met 
de Borno loafer pump kom je op je werk 
opdagen als een baas. De kwastjes aan 
de voorkant zijn de perfecte afwerking 
van deze college-look pumps. € 149,95. 
viavaishoes.com

STIJLVOL NAAR JE WERK

BYE BYE BAD HAIRDAY
Een prachtig kapsel begint bij een goede 
verzorging en styling. Bij Cosmetica Allure kan 
je terecht voor jouw ideale haarverzorgings-
producten. Kerasilk van Goldwell is een 
nieuwe premium haarverzorging wat 
zorgt voor luxueus glad, ongelofelijk 
soepel, indrukwekkend volumineus en 
verbazingwekkend stralend haar. Kerasilk is 
exclusief verkrijgbaar bij cosmetica-allure.nl

EXCLUSIEF
VERKRIJGBAAR

GIFT
FOR 

FRIEND

SLAAP JE MOOI
Heerlijk fris wakker worden zonder 

slaapvouwen in het gezicht en zonder 
een verward ochtendkapsel. Dat lijkt 

een droom, maar wordt realiteit door 
de satijnen kussenslopen van Beauty 

Pillow. Bovendien vervagen fijne 
rimpeltjes, wordt de huid gladder 
en kalmeert de huid zelfs na een 

intensieve gezichtsbehandeling of 
(chemische) peeling. Aansluitend 

zorgt Beauty Pillow voor verkoeling 
bij nachtelijk transpireren en blijven 
ook haarwerken beter op hun plek. 

Winkeladviesprijs € 22,95. Voor meer 
info en verkoopadressen, kijk op 

beautypillow.nl


