LIFESTYLE

Om vrolijk van te worden
Heerlijk om zo nu en dan leuke hebbedingen
te shoppen. Nog inspiratie nodig?

Ultralicht, klassiek en
stijlvol; de zonnebrillen modetrends in een
notendop. Bij Marchon
Eyewear shopt u brillen
van onder andere Lanvin
(vintage geïnspireerd),
Victoria Beckham (oversized modellen) en Liu
Jo (jaren zeventig look).
Stuk voor stuk brillen
om een statement mee te
maken.
Lanvin €229,-,
Victoria Beckham
€295,- en
Liu Jo €129,90.
marchon.com

Trendwatchers beweren: NoLo
wordt dé trend van 2021. De
vraag naar alcoholvrije (No)
en alcoholarme (Lo) dranken
nam tijdens Corona snel toe en
blijft ook de komende maanden
stijgen. Geen wonder, want het
aanbod van NoLo alcohol wordt
iedere dag aantrekkelijker.
Bijvoorbeeld The Duchess, ‘s
werelds eerste alcoholvrije
Gin & Tonic, gemaakt van
hergedistilleerde jeneverbessen
aangevuld met aromatische
lagen van botanische producten als kruidnagel, kardemom
of steranijs.
4-pack The Duchess (27,5 cl)
€5,99. drinktheduchess.nl
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De gouden oorbellen zijn van
Buddha to Buddha en komen
uit een speciale goudcollectie
in samenwerking met zangeres
Davina Michelle. Deze 14 karaats
geelgouden oorbellen zijn verfijnd, de Davina signature touch,
maar hebben ook het stoere
karakter dat kenmerkend is voor
Buddha to Buddha. Naast het
goud geeft een beetje zilveren
oxidatie de oorbellen een edgy
look.
Oorbellen €399,-.
buddhatobuddha.com/nl

De bra en hipster ‘Modern Amourette Charm’
uit de zomercollectie van Triumph dragen licht
en comfortabel dankzij zeer fijn tule met bloemenkant. Deze shapewear geeft een mooi, strak
figuur bij de buik, terwijl de naadloze uitvoering bij de beenuitsnijding aan de achterkant
voor een onberispelijke look zorgt wanneer u een
nauwsluitende broek of rok draagt.
Triumph Bra €49,99 & Hipster €29,95.
eu.triumph.com
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multiTASking

Noem het een goede investering,
de aanschaf van zo’n strakke handtas
of shopper. Ermee pronken mag ook!
Deze opvallende muntkleurige
handtas Coco, is een tijdloze tas
in een moderne uitvoering. Mooi
door haar eenvoud en de prachtige
kleurencombinatie van de groene
handtas met trendy donkerblauwe
handvatten. Deze tas kan ook over
de schouder worden gedragen
dankzij de meegeleverde extra
schouderriem.
Bulaggi, Coco, €74,95.
bulaggi.com

De shopper is een iets grotere tas en
zoals de naam al zegt, ideaal om mee
te nemen tijdens een dagje shoppen.
Deze tas van Hunkon heeft meer dan
genoeg ruimte voor nieuwe aankopen. Dit Deense merk laat zich inspireren door de traditionele Japanse
garderobe en Scandinavische
eenvoud.
Hunkon,
Caisa Bag Pink, €65,-.
hunkon.com

In verschillende
kleurtjes verkrijgbaar
en verrijkt met prachtige details, zoals de
iconische V-buckle en
V-logoprint. Een tas
van Josh V maakt uw
outfit compleet dus
investeer gerust in
deze beauty!
Josh V, Noreen Cream,
€149,99. joshv.com

Germain is een super zachte
baguette tas van leder met een
koperen gesp. Praktisch in de hand
en in diverse kleuren verkrijgbaar
als marineblauw, rosewood bruin,
pauwblauw en khaki luipaard
suède.
Jérôme Dreyfuss,
Germain €690,-.
jerome-dreyfuss.com

Voor deze tas breekt iedere
vrouw graag haar spaarvarkentje(s) kapot. Want
hij is zeker prijzig maar het
feit dat de tas een enorme
eyecatcher is, maakt veel
goed. En het is een tas voor
de rest van uw leven want
deze clutch/belt bag blijft!
Vanessa Saroni,
Karon Rosso €649,-.
vanessasaroni.com
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Leesvoer

Deze boeken mogen
mee in de tas op
weg naar het park
of strand…

Plukgeluk - Silvia Dekker
€ 20,- bij
kosmosuitgevers.nl
In Plukgeluk leert u hoe
u het hele jaar door kunt
genieten van bloemen in
de tuin. Bollen planten,
wilgentenen vlechten, rozen snoeien, siergrassen
knippen… Maar wat is eigenlijk het juiste moment
om te snoeien, planten of
zaaien? Tuinarchitect Silvia Dekker neemt u mee
langs alle maanden van
het jaar en vertelt precies
welke periode geschikt
is voor welke tuinklus,
maar ook welke bloemen
er wanneer in bloei staan
en wanneer struiken en
bomen gesnoeid moeten
worden. Zo geniet u van
een prachtige tuin waarin
ieder seizoen wel iets in
bloei staat!

Doe en denk als Coco Chanel Aurélie Godefroy
€15,- bij kosmosuitgevers.nl
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat
Coco Chanel overleed. Doe en denk als
Coco Chanel laat zien wat wij vandaag
de dag van haar kunnen leren. Deze
invloedrijkste modeontwerper aller
tijden, liet de wereld meer na dan alleen prachtige ontwerpen en heerlijke
geuren en modetrends. Ontdek hoe u
net zo innovatief, stijlvol, moedig en
succesvol wordt als Coco Chanel. Met
dit boek wordt een van de invloedrijkste personen van de twintigste eeuw
ieders persoonlijk coach.

Het mediterrane dieet - Wilma Van Grinsven - Padberg
€ 24,99 bij terralannoo.nl
Wilma is een olijfolie expert en kwam daardoor in contact
met de mediterrane keuken. De mediterrane keuken zou
één van de gezondste ter wereld zijn, maar hoe leven deze
mensen nu eigenlijk? Wat eten ze wel en niet? Ze neemt u
mee in de geheimen van de mediterrane levensstijl. Ze gaat
te rade bij verschillende experts en legt de levensstijl haarfijn uit. De meer dan dertig heerlijke recepten zijn gemaakt
door foodies uit de mediterrane landen en zijn behalve
makkelijk te maken ook gezond en lekker. Eet zoals in het
zuiden en word 100 jaar!

Little book of Prada Laia Farran Graves
€17,50 bij kosmosuitgevers.nl
Little book of Prada is een mooi
geïllustreerd en stijlvol boekje
over het legendarische Italiaanse modehuis. Aan bod komt de
hele geschiedenis; van de bedrijfsoorsprong als fabrikant van
lederwaren tot het wereldwijde
mode-imperium, opgezet en geleid
door Miuccia Prada. De prachtige
modefotografie, met beelden van
de kledingstukken en de catwalk,
vormt een eerbetoon aan een van
de invloedrijkste modehuizen ter
wereld en de vrouw erachter.

Zuiderlichten - Nina George
€20,99 bij lsamsterdam.nl
Een poëtische roman over de liefde en de magie van
lange zomeravonden in de Provence over brocantehandelaar Francis Meurienne die in 1968 een rijdende
bibliotheek begint. Zijn trouwe metgezel is MarieJeanne. Zij heeft een unieke gave: ze weet wie voor
elkaar gemaakt zijn. Met behulp van Marie-Jeannes
talent en de liefde voor boeken brengt het tweetal gedurende vele jaren de inwoners van de streek bij elkaar.
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