
Picadura na-de-beet 
roller (100% natuurlijk) 
verkoelt en verzacht 
direct bij muggen- en 
insectenbeten en/of 
steken, evenals bij 
kwallenbeten en aan-
raking van brandnetels. 
Het vermindert het 
jeukerige gevoel, waardoor 
men er makkelijker vanaf 
kan blijven en daardoor 
voorkomt het een kapotte 
huid, roodheid en nog 
meer jeuk. aromed.nl

Kom in je 
kracht met Ki
Hans Peter Roel is de Ki-
master van Nederland.
Dertig jaar geleden leerde 
hij de kracht van Ki hoog in 
de Himalaya kennen. In zijn 
boeken en in het Ki-centrum 
geeft hij deze kracht weer 
door aan jou. Meer over de 
kracht van Ki en Hans Peter 
Roel kun je vinden op 
kicentrum.nl

ZOMERS SMAAKBOMMETJE
Eentje die echt in dit geZONde lijstje 
thuishoort: de Zespri SunGold kiwi! 
Met zijn goudgele binnenkant haal 
je het zonnetje in huis. De Zespri 
SunGold kiwi geeft daarnaast een 
echte vitamineboost en is heerlijk zoet 
van smaak. Dit maakt deze sappige 
kiwi perfect voor een gezonde start 
van de dag. Trek gekregen? Kijk voor 
ontbijtinspiratie op zespri.com

10X ZOMERS
GEZOND

Orthica stapt over op 
duurzame verpakkingen 
van 100% gerecycled 
plastic, gemaakt van 
gerecyclede drink- en 
waterflessen. Deze 
rPET verpakkingen zijn 
daardoor circulair en een 
duurzaam alternatief. 
Door te kiezen voor rPET 
hoeft er geen nieuw 
plastic geproduceerd te 
worden en draagt Orthica 
haar steentje bij aan 
een schoner milieu! 
orthica.nl/duurzaam

Moe van moe zijn?

De hele zomer 
een fris gezicht

SUPS heeft speciaal 
voor vrouwen voedings-
supplementen ontwikkeld 
die je kunnen ondersteunen 
tijdens uitdagende fases 
in je leven. SUPS gelooft 
sterk in het voeden van 
binnenuit, zodat je van buiten 
straalt. De zuivere, premium 
supplementen focussen 
zich op energie, weer-
stand, gemoedstoestand en 
hormonalebalans. sups.care

ORTHICA GAAT 
VOOR DUURZAAM

De beste versie van jezelf, 
daar zorgen ze voor bij 
Original Skin. Jouw huid is 
uniek, dus jouw behandeling 
ook. Er wordt geluisterd 
naar wat jij belangrijk vindt. 
Er zijn vele mogelijkheden, 
neem bijvoorbeeld de Icoone 
bindweefselmassage. Voor 
zowel gezicht als lichaam. 
Zo zit jij deze zomer gegaran-
deerd lekker(der) in je vel! 
originalskin.nl

Optimale huid

LIEF VOOR JE LIJF
Miracles by Stella, een nieuw natuur-
lijk en vegan verzorgingsmerk, biedt 
jou het beste uit de natuur. Kies deze 
zomer voor de Lieve Lijf Zeep. Deze 
bodybar zit vol biologische lavendel-
olie en echte lavendelbloesem die 
je lijf reinigt en verzorgt. De zeep is 
terugvettend; waardoor de eigen 
belangrijke lichaamsvetten worden 
behouden. miraclesbystella.com

COMFORT OP DE E-BIKE
Dat kan met deze bikeboxer E-bike 
onderbroek met zeem. Deze fiets-
onderbroek is leverbaar in een 
dames- en herenversie. Ontwikkeld 
in Nederland en geproduceerd in 
Italië van gerecyclede materialen. De 
goede pasvorm, het nadenpatroon en 
de speciaal ontwikkelde zeem zorgen 
voor fantastisch zitcomfort. Daarnaast 
is hij onzichtbaar onder je kleding! 
bikeboxer.nl  

De 100% natuurlijke face 
mist van SMPL is super 
effectief tegen een droge en 
verouderende huid. De delicate 
bloemenwaters verminderen 
roodheid, terwijl het krachtige 
algenextract Hydranov®️ en 
aloë vera de huid een boost 
geven met hydratatie. Alsof 
je huid een glas water drinkt. 
Een aanrader voor de warme 
dagen! smplskin.com

HULP NA 
INSECTENSTEKEN

Hecht je waarde aan 
een mooie huid én 
duurzaamheid? Dan is de 
biologische, ecologische 
serie van het Franse merk 
Sothys iets voor jou. De 
Organics®️ behandeling 
en producten zijn niet 
alleen vegan, maar hun 
werking is ook bewezen 
effectief. Zo bevatten ze 
berken-sap dat rijk is aan 
suikers en mineralen met 
hydra-terende en revita-
liserende eigenschappen. 
sothys.nl

HEERLIJK 
VOOR DE ZOMER

SPECIAAL VOOR 
JOU GESELECTEERD

promotie

TIP!


