Shoppen met Linda
Olie doet wonderen

Warm, stijlvol &
comfortabel

Wilt u meer weten? Mail mij!
shopping.story.nl@sanoma.com
Story, Postbus 1760, 2130 JD Hoofddorp

Dr. Michael Babor wist het al meer dan zestig jaar
geleden: olie maakt de huid mooi en schoon tot
diep in de poriën. Daarom heeft Babor vier nieuwe
producten, De Phytoactives, gelanceerd mét olie. Alle
Phytoactives bevatten een extract uit het kruid agrimonie met natuurlijke antioxidanten tegen negatieve
milieu-invloeden. Terwijl het eveneens toegevoegde
appelwater helpt bij de werkstofopname. Te koop bij
Beauty Gallary in Alkmaar of kijk op babor.com voor
meer productinformatie.

Een jas is het eerste item dat u nodig hebt als het herfstseizoen begint.
Bescherm u goed tegen alle weersomstandigheden, maar doe dat dan wel op
een stijlvolle en comfortabele manier.
Bijvoorbeeld met de supermooie en
trendy jassen van La Dress. En weet u
wat het allerleukste aan deze lekkere
coats is? Ze zijn nog veel warmer dan
ze eruitzien! Om de totale collectie te
bekijken, surft u naar ladress.com.

Mini-zonnebril

Een zonnebril heeft u, óók in het najaar,
vaker nodig dan u denkt. Onderweg
in de auto, tijdens buitensporten
zoals hardlopen, of straks op de skipiste. Clix Sunglasses zijn vouwbare
zonnebrillen die u kunt vastklikken
op uw gezicht, maar ook op uw
lichaam om ze snel bij de hand
te hebben. En als het zonnetje
zich echt niet meer laat zien,
kunt u ze na gebruik weer
eenvoudig en klein
opvouwen. De bril is
voor €19,95 verkrijgbaar via athleteshop.nl.

Op-en-top vrouwelijk

Winnen!

Goed nieuws! Tubino, één van mijn favoriete merken,
heeft een betoverende jurk en een stijlvolle kokerrok
toegevoegd aan haar collectie. De kledingstukken zijn
gemaakt van 100% zijde en ‘bezaaid’ met pasta en
rozen. Nog een paar waanzinnige hakken en een klein
tasje erbij, en u voelt zich op-en-top vrouw! Kijk snel
op Tubino.nl voor alle items.
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Emoji kussens

Ultieme partylook

Het cosmeticamerk Bobbi Brown heeft
een nieuwe lijn gelanceerd: De Bobbi Brown
Caviar & Rubies Collection. Met deze makeup creëert u een meer dan prachtige, luxueuze
uitstraling. Gebruik lekker rijkelijk de oogschaduw,
zorg voor waanzinnige wimpers met de ultieme mascara en laat uw huid glinsteren door deze poeders en
blushes. En als u het durft: breng de knalrode lipstick aan.
Alle producten uit deze serie zijn gemaakt om u de ultieme
partylook te geven. Bobbibrown.nl.
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Shake it baby!

Het wordt een spectaculair najaar met Jean Paul
Gaultier! Schud de sneeuwbol van de Classique
(en de Le Male Collector) parfum; de iconische
glazen buste zal door de sneeuwvlokken heen
verschijnen en een glanzend rood korset onthullen. Echt een perfect geurtje voor een romantisch
avondje als het buiten koud is... De flacon is
vanaf nu verkrijgbaar bij Douglas en Ici Paris XL
(100 ml, € 100,95). Jeanpaulgaultier.com.

Emojis zijn vanaf nu niet meer alleen
voor uw smartphone. U kunt namelijk uw leven nog leuker én gezelliger
maken met deze super zachte emoji
kussens! Ze zijn een absolute must-have
voor de echte emoticonfan. De
smileyfamilie is met z’n zessen en
bestaat uit Lol, Heart Eyes, Smiling
Poo, Blow Kiss, Heart Eyes Cat & Crazy
Tongue. Zij maken uw omgeving een
stuk vrolijker. Of dat nu thuis of bij u op
kantoor is... Story geeft zes kussentjes à
€ 7,95 weg! Megagadgets.nl.
Stuur een kaartje naar Story, Postbus
1760, 2130 JD Hoofddorp o.v.v.: Emoji
kussen. Of ga naar de website story.nl/
winnen en vul het winformulier in.
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