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TOP 10 CADEAUTIPS
FEESTEN IN STĲL

FEESTELĲK BRUIN

Het perfecte cadeau voor de
levensgenieter pur sang vind je
bij Radbag. Onder het motto:
“Het leven is te kort om slechte
wijn, bier, whiskey te drinken uit
lelijke glazen...” presenteren zij
een stijlvolle en originele
selectie glazen, karaﬀen en nog
veel meer. Een must op elk
feestje. Proost!
radbag.nl

De Award winning vegan
zelfbruiners van MARC INBANE
creëren een natuurlijke en egale
feestelijke teint binnen 1 minuut.
Nu tijdelijk met gratis limited
edition Water Bottle in een
Boutique deluxe giftset met
verlichting! Een chique en stralende
verrassing voor de feestdagen.
marcinbane.com

SUSTAINABLE GIFT

OMARM DE WARMTE

Maak kennis met het beste
sustainable cadeau van het
seizoen. Met de duurzame
Dopper Insulated Lemon
Crush of Throwback Lilac hou
jij je drankje 9 uur warm of 24
uur koud. Daarnaast blijf jij de
oceanen redden van
plasticvervuiling.
Join the Wave!
dopper.com

De stijlvolle warmtekussens van
Stoov® verwarmen je waar en
wanneer je maar wilt. De
oogstrelende collectie bestaat uit
verschillende prachtige kleuren
en stoﬀen. Een absolute
aanvulling voor ieder interieur en
voor elke stijl. De warmtekussens
zijn de perfecte combinatie van
infraroodwarmte, design en
gebruiksgemak.
stoov.com

HOLIDAY KITS

GIFT SHOPPING

De Dermalogica Holiday 2021
kits zijn weer beschikbaar!
In samenwerking met
kunstenares Marleigh Culver uit
Los Angeles heeft Dermalogica
5 limited edition cadeausets
uitgebracht. Elk setje bevat
‘hero’-producten in reis- of
fullsize formaat, evenals unieke
verpakkingen geïnspireerd op
de abstracte kunst van
Marleigh. dermalogica.nl

LUXE KERSTBOX

Verwen je mama, zus, vriendin of
jezelf met een portie
welverdiende me-time verpakt in
een liefdevolle doos. Dankzij de
luxe kerstboxen van SELF, blijft je
huid deze winter zacht en
soepel met een gezonde gloed.
Beschikbaar in drie formaten,
gevuld met sparkelende
essentials van SELF. Leuk om te
krijgen en om te geven!
naturalself.eu
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In Designer Outlet Roosendaal
en Roermond geniet je van een
betoverende kerstsfeer. Shop
designer cadeaus, altijd met tot
wel 70% korting op de retailprijs.
Denk aan een klassieke
Le Creuset pan, een nieuwe
sporttas van Puma, of warme
muts van Calvin Klein. En vind
gelijk een feestelijke outﬁt, hier
zitten namelijk al jouw favoriete
designermerken bij elkaar.
designeroutletroosendaal.nl

LITTLE LIGHT
OF MINE

20%

KORTING

Tijdens de donkere
wintermaanden kan iedereen wat
extra licht en warmte gebruiken.
Daarom is Wick het perfecte
cadeau tijdens de feestdagen.
Deze oplaadbare lamp komt in
drie lichtstanden en een speciale
pulse knop die ﬂ akkerend
kaarslicht imiteert. Met code
‘WICKHOLIDAY20’ krijg je 20%
korting op de verkoopprijs van
€ 149,-. graypants.com/wick
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