
SUMMER
FEELINGS

promotie

Kimsalabling is een gave 
webshop met hippe 
sieraden en accessoires. 
Laat je verrassen door de 
uitgebreide en betaalbare 
collectie! Shop jouw 
zomerse musthaves nu 

nog voordeliger met 10% 
korting met de kortingscode 

‘grazia10’. Geldig t/m 31 juli 
2017. kimsalabling.nl

De collectie van LILO KI is gecreëerd voor 
iedereen die buiten de lijntjes durft te gaan. 
De tijdloze sieraden zijn een combinatie van toen 
en nu. Deze unieke accessoires komen uit verschillende 
uithoeken van de wereld. Van de meeste items zijn slechts 
enkele verkrijgbaar. Een must have voor elke gelegenheid! liloki.nl

Op zoek naar leuke, vlotte 
betaalbare kleding in een 
maatje meer? Bobby-s.
nl heeft elke week de 
nieuwste items uit Parijs en 
Italië in maatje 44 t/m 58. 
Goede kwaliteit en voor een 
klein prijsje.  bobby-s.nl 

Ure repuda nulpa enis nihicipit, vollabo. 
Pa volest, solore am volore praeptiatiis 
ent derit quo endem sunt aborio. Ur 
seque aut et veles vernatium et voluptati 
quodit ariam, nus audio. Et aspidus, con 
non cor rehenihil ea doluptata sae porit 
omnimusamus. Sequi cone sint, volupid 
quaspellore venihiciis corepudi reiusape 
et am, optasperum. voorbeeld.nl

Een uitbarsting van 
heerlijke fruit tinten, de 
geuren van Aziatische 
citroengras, duingras en 
madeliefbloemblaadjes of 
het aroma van pompoentaart 
en advocaat. Het zijn de 
gewaagde combinaties van 
geuren en de verzorgende 
ingrediënten die deze 
handgemaakte American 
Creamy Soap tot een 
topproduct maakt. yvanti.nl

Zomerse producten die je huid een ware oase 
geven. Gebruik ‘Aloe Vera Soothing Gel’ als after 
sun en ‘Oasis Cream & Oasis Oil’ als herstel 
en eerste hulp voor je huid. Vraag de gratis 
productcatalogus en huidadvies aan. Ontvang nu 
20% korting op het gehele assortiment met code 
‘GRAZIA’. Geldig tot 31 augustus 2017. piura.nl 

Een koffie om wakker te worden, luxe ontbijt met uitzicht 
op zee en een verse sapje of smoothie. Millers Beach 
kookt met verse producten en heeft een diverse keuze uit 
broodjes, gevulde salades, specialiteiten van de Josper grill 
en de nieuwe tafelbarbecue’tjes. Je ervaart bij Millers Beach 
het ultieme vakantiegevoel. millersbeach.nl

JACKS Juice & Kitchen staat elke dag voor je klaar 
met de lekkerste verse juices, smoothies, broodjes en 
koffie. Hier kun je op de vroege morgen een healty 
sapje halen. JACKS Amsterdam is te vinden aan de 
Ferdinand Bolstraat in de Pijp, bij de Albert Cuyp. 
jacksjuicebar.com

Gelegen aan de oever van de Maas met panoramisch 
uitzicht op historisch Maastricht. Geniet van de 

mooiste zonsondergang van de stad. onder het genot 
van klassieke Frans maar ook vegetarische en fresh & 

light gerechten van hoge kwaliteit. cinq-maastricht.nl
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CINQ - RESTOBAR 

10% 
KORTING

Verwijder de glans op je gezicht voor een 
natuurlijk en mat effect! De WONDERSTRIPES 

Make-up Touch-up Blotting film absorbeert 
direct de overtollige olie zonder de make-up 

te vervagen of de huid uit de drogen. Vaarwel 
vette T-zone! 30 sheets in speciale pocket size 

voor € 9,90. wonderstripes.nl
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