
Wil jij ook met mooie witte tanden de zomer in? 
Dat kan bij WIT! Boek nu online een afspraak en 
profiteer van de speciale korting. 
wit.nl/aanbiedingen

SHOWSTOPPERS
Adresjes, gifts en uitstapjes voor jou geselecteerd door Beau Monde.

De laatste trends
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. 

 

Prachtige edelstenen

Gepersonaliseerde crèmes 

PROMOTIE

MOOIMAKERS FIJN SHOPPEN

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

Wimperextensions geven je een frisse 
blik en volle oogopslag. Ga de zomer 

in met een mooie en sexy look waarbij 
liefde voor lashes & art bij elkaar komen. 

beautybyiresh.nl 

Sexy summer look

Sepai brengt natuurlijke ingrediënten
en  innovatieve werkstoffen samen. 
Hierdoor wordende onderliggende 
oorzaken van huidveroudering aangepakt.
Maak kennis met de zuivere producten
van Sepai gebaseerd op geavanceerde
 formules. houseofbeauty.nl 

Online bh’s shoppen
Shop BH’s en badmode in grote cupmaten 
bij BHonline.nl van Prima Donna, Felina, 
Twist, Anita, Cyell en Sedna. 
Hippe nachtmode van Cyell online. 
bhonline.nl

Stralend wit

SAMEN UIT

Lunchen langs de gracht

Trauma Treatment van L’ANZA Healing 
Haircare is de eerste hulp bij beschadigd haar. 
Alle producten hebben een helende werking 

en bouwen het haar van binnenuit op. 
lanza.nl 

Heals, seals and protects

Handig & hip
De ideale summer clutch en 
portemonnee in één van De Tagine. 
Op ambachtelijke wijze met de hand 
vervaardigd in Marrakech. Bekijk de 
unieke collectie in de winkel en op 
detagine.nl 

Genieten van een lunchproeverij in hartje 
Jordaan bij L’invité le Restaurant. De 
proeverij bestaat uit 4 kleine gerechtjes 
en ontvang een gratis glas Cava. Gebruik 
de code BM616 bij de online reservering 
via linvite.nl. Geldig tot 31 juli.

Fall in love
La Beach Wrap-up van Je m’appelle 
sla je snel en eenvoudig over je bikini 
of badpak wanneer je langs het strand 
wandelt of op het terras zit. 
jemappelle.nl

vri, 
zat & zon

 € 29,-

gratis
verzending

€ 10,-
korting

van
€ 395,-

voor
€ 325,-

Op zoek naar het perfecte enkelbandje? Of 
een Miyuki armband? ZIBASU is een webshop 

voor trendy sieraden en specialiseert zich in 
unieke oorbellen, kettingen, armbanden, 
enkelbandjes en hand chains. zibasu.com 

Lazamani is hét merk voor slippers 
en sandalen. Opvallende designs, 

eigenwijs, tegendraads en altijd 
net even iets anders. Ben je een 
modebewuste vrouw dan draag 

je Lazamani’s. lazamani.nl

Exclusively for everyone

 € 32,98

 € 69,95

Eigentijds & Perzisch 

monique
Markering

monique
Markering


