
Wil je elke dag fris je bed uitstappen en zorgeloos de deur uit gaan zonder je make-up 
te hoeven doen? Met de permanente make-up behandelingen van Clinic Lefever is 
dat mogelijk. Eindelijk die natuurlijke wenkbrauwen of subtiele eyeliner die er 
24 uur per dag perfect uitzien! 

Bij Clinic Lefever in Almere kun je terecht voor behandelingen als zachte poederbrows, 
natuurlijke eyeliner, lip enhancement en zelfs reconstructieve permanente make-up na ziekte 
of een ongeluk. Lisa Lefever en haar team staan garant voor een perfect en bovenal natuurlijk 
resultaat. Dankzij veel ervaring ben je hier in goede handen en zal er samen met jou door middel 
van diverse consulten bepaald worden wat het beste aansluit bij jouw huid en wensen en wordt 
er zorgvuldig gewerkt naar het beste eindresultaat, dat perfect past bij jou! 

Naast permanente make-up behandelingen kun je hier ook terecht voor diverse huidverbeterings-
behandelingen, zoals mircroneedling en Vivace. Met deze behandelingen krijg je jouw huid in 
topconditie! Microneedling staat al jarenlang bekend om de goede resultaten die de behandeling 
kan behalen op het gebied van anti-aging zoals een gladdere, strakkere huid en het verminderen 
van lijntjes en rimpels. Dit zorgt voor een vollere, jongere huid en een optimale glow.

MOOI EN VERZORGD UITZIEN,
OP EEN NATUURLIJKE MANIER

GLAMOROUS CHRISTMAS

Ben je nog op zoek naar de perfecte 
feestoutfit? Deze velvet blazer met 
bijpassende velvet pants uit de 
ESPRIT Party Collectie is een echte 
eye-catcher. Met ESPRIT combineer 
je gemakkelijk essentiële items en 
fashion-forward stijlen, geschikt voor 
elke garderobe. Bekijk de hele Party 
Collectie op ESPRIT.nl.

De tentoonstelling over Gianni 
Versace neemt je mee in de 
wereld van een de meest 
invloedrijke couturiers ooit. Een 
absolute must voor modelief-
hebbers. Maar ook de kleurrijke 
kunstcollectie en het gebouw 
van het Groninger Museum zijn 
een bezoek waard. Reserveer 
je tickets vooraf online: 
tickets.groningermuseum.nl

SHOP JOUW
PARTY OUTFIT

MODE & KUNST IN 
HET GRONINGER 
MUSEUM

De mooiste tips voor deze feestdagen. Van cadeaus en party outfits tot bijzondere december uitjes.

Stoor jij je aan de pigmentvlekken in je 
gezicht? Of aan die onsierlijke rimpels? 
Geeft je huid een BOOST met NuFACE 
Super Boosters. Met iedere druppel van 
een van onze boosters serums pak je een 
specifiek huidprobleem aan. Pro-tip: mix de 
drie Super Boosters met elkaar voor een 
maximaal resultaat! mynuface.nl

SUPER SERUMS,
SUPER VOORDELEN

promotie promotie

€ 25,-
CADEAU

Een mooie, stralende teint tijdens de feestdagen, 
wie wil dat nou niet? Deze vegan MARC INBANE 
Tanningspray creëert een bruiningsresultaat 
binnen 1 minuut, tot wel 9 dagen lang! Verrijkt 
met 3e generatie hyaluronzuur SLMW voor een 
extreem gehydrateerde en zachte huid. 
marcinbane.com 

Thermen Barendrecht is een prachtig, zeer stijlvol 
en volledig gerenoveerd wellnessresort. Het 
resort is een waar luxeparadijs voor een ultieme 
wellnesservaring op sterrenniveau. 
Geniet van culinair hoogwaardige gerechten, 
de meest unieke faciliteiten, heerlijke beauty-
behandelingen en bijzondere massages. 
Het team zorgt voor je met passie, plezier en 
persoonlijke aandacht. thermenbarendrecht.nl

ONTSPANNEN IN LUXE

LET IT GLOW
Met ZO Skin Health kan iedereen een gezonde 
huid bereiken. Ongeacht leeftijd, etniciteit of 
huidtype. Streef jij naar een jeugdige en egale 
uitstraling? Het 5-tal producten in de Anti-
Aging kit werkt samen om de symptomen van 
huidveroudering te verminderen en toekomstige 
schade te voorkomen. Happy new you! 
zoskinhealth.nl

JEUGDIGE UITSTRALING

MUD Jeans maakt duurzame en stijlvolle 
jeans. De jeans bestaan uit biologisch, 
gerecycled katoen en een klein percentage 
stretch voor comfort. Elk paar MUD Jeans 
wordt daarnaast gerecycled tot een nieuwe 
MUD Jeans. Dit betekent: geen afval en 
94% minder water. Zit lekker, voelt goed! 
mudjeans.nl

DUURZAME 
DENIM

Wie ben ik als niemand kijkt? Dit boek 
gaat over de rol van schoonheid en 
identiteit in het leven van vrouwen 
boven de veertig. Vaak zeggen zij dat 
mannen steeds minder naar hen 
kijken. Het verdwijnen van deze male 
gaze doorbreekt oude concepten en 
opent nieuwe deuren. Naast verdriet 
en verlies komt er ook ruimte voor 
verwondering. uitgeverijtenhave.nl/
boek/wie-ben-ik-als-niemand-kijkt/

BOEKENTIP

Breng dit najaar een bezoek aan het 
grootste kasteel van Nederland en ontdek 
alles over de adel tijdens de 
tentoonstelling ‘Grootsch & Meesleepend; 
adel op De Haar’. Waan je in een andere 
wereld. Park en kasteel zijn elke dag 
open. Ontdek alles op kasteeldehaar.nl.

Klasse, kwaliteit en luxe, naast een duurzaam 
alternatief voor wasverzachter. Dat is de 
wasparfum van Zèvy. Wil jij een heerlijk 
geurende was welke weken in het wasgoed 
blijft hangen? Ontvang nu 10% korting met 
code ‘NOUVEAU10’. Het proefpakket is ook 
een geweldig cadeau! zevy.nl

LUXE WASPARFUM

LUXE & WEELDE OP
KASTEEL DE HAAR

Moeite om de TV te verstaan? Met de TV Clear 
oordopjes van Sennheiser heb je hier geen last meer 
van. Bepaal je geluidsvoorkeuren in de app en
verbind de oordopjes makkelijk met tablets en 
smartphones. De batterij gaat tot wel 15 uur mee en
wanneer ze opgeladen worden in de case komt hier 
nog eens 22 uur bij! sennheiser-hearing.com

OPTIMAAL TV KIJKEN

Creativiteit en vakmanschap gecombineerd met enthousiast modern 
ondernemerschap, geheel ten dienste van de bezoeker. De kwaliteitssieraden 
zijn elegant, modieus, en tijdloos. De persoonlijke benadering, betrouwbaarheid, 
service, kwaliteit en advies zijn in deze boutique vanzelfsprekend.

Bij Petra Berends kun je terecht voor schitterende designsieraden uit eigen atelier.
Tevens worden er naast de verkoop van nieuwe sieraden, reparaties en de in- en verkoop 
van vintage sieraden, in eigen atelier ook designjuwelen vervaardigd naar de wensen van 
de klant. Samen met de klant worden deze sieraden ontworpen, waarbij de klant 
meedenkt of aangeeft wat hij of zij graag zou willen zodat het sieraad helemaal bij zijn of 
haar stijl en karakter past. Onder het genot van een kopje koffie worden en passant de 
eerder gekochte sieraden schoongemaakt en zettingen op slijtage nagekeken.
Juwelier Goudsmederij Petra Berends, Spekstraat 1: Een “juweeltje” in Haarlem!  
juwelier-petra-berends.nl

CHRISTMAS GIFT FOR YOU!
Clinic Lefever geeft deze feestdagen iedereen een gratis giftcard cadeau t.w.v. 
€ 25,- op vertoon van deze advertentie. Te gebruiken voor wallen behandelingen. 
Ga natuurlijk mooi het nieuwe jaar in met Clinic Lefever!

Ga voor meer informatie naar cliniclefever.nl

AANRADER! JUWELIER 
GOUDSMEDERIJ PETRA BERENDS

Hello, glowy skin! The Brighter Skin Set 
bevat een complete BioLumin-C routine 
die krachtig werkt op verheldering van de 
huid van het gezicht en rond de ogen. 
Het Dermalogica BioLumin-C complex 
zorgt voor een heldere, stralende huid 
van binnenuit. € 169,- t.w.v. € 238,-. 
dermalogica.nl

THE GIFT OF 
SKIN HEALTH


