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MEDITERRAAN

Waan je op een fruitmarkt
in een dorpje aan de Middellandse zee. De geur van
de nieuwe doucheoliën en
bodyscrubs van Sabon is een
aangename combinatie van
groene peer, bergamot
en citroen. VANAF €24, SABON.NL

0ceaanvriendelijk

revitaliserende lotion

Fibroblasten spelen een sleutelrol bij de productie van
huidverstevigend collageen en elastine. Als we ouder
worden, neemt de werking van deze cellen af. De drie
nieuwe Treatment Essences pakken dit probleem aan
met revitaliserende, verstevigende en gladmakende

De Nederlands-Australische surfer Amanda ten Wolde

plantenextracten. Clarins Treatment Essences, VANAF

ontwikkelde vegan en plasticvrije zonnebrandproducten

€37,50.

die niet in de ogen prikken en hoogwaardige bescherming
bieden. De verpakking is van bioplastic (gemaakt van
suikerriet). Beach Street SPF30 Mineral Sun Protection,

VIS

€40. BEACH-STREET.COM

Geboren en opgegroeid

ROOD-WIT

grapefruit

De Remix Cologne Grapefruit Edition
2022 is een spannende, frisse geur
waarin grapefruit de hoofdrol speelt,
met bijrollen voor bloedsinaasappel,

Rood met wit is een klassieke en
zonnige combinatie. Deze hoody
en korte jeans komen uit de
betaalbare limited Hotel
Hennes-collectie van H&M.

yuzu en magnolia. 4711, €19,99.

RAFFIA

Deze bijzondere tassen zijn het resultaat van de samen
werking van het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda
en de sociale onderneming Studio 189. De tassen worden
van duurzaam raffia (zonder afval) gemaakt in Ghana.
Een ervaren wever doet er ongeveer een week over.

in Zeeland blenden
de broers Hendrik en
Kamiel Buyse hun voor
liefde voor eenvoudige
en originele gerechten
met pure ingrediënten
uit de zee. EAT THIS FISH,
LANNOO.BE

vrolijk en zacht

De outdoorcollectie van Palais in samenwerking met Romy Boomsma
bestaat uit kussens met vrolijke prints, gemaakt van zachte outdoorstoffen,
die met de hand geweven zijn in Malawi. VANAF €53, PALAIS.COM

€149,95 (LIMITED EDITION). SCOTCH-SODA.COM
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