
1X CADEAU VOOR JOU

BeautyBeauty
   & more...   & more...

by John

M
A

R
IO

 N
A

P

Tip
van Johnvan John

▼ ▼
WILT U KANS MAKEN OP EEN VAN DE PRODUCTEN? 

mail uw gegevens dan naar redactie@prive.nl  
o.v.v. Beauty & more en de naam van het product.
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By John is gevestigd in het prachtige  
Arsenaal van Jan en Monique des Bouvrie 
in Naarden-Vesting. www.byjohn.nl 
Volg ons op insta: @byjohn

PRIVÉ’s beauty-expert JOHN KOOIJMAN   
 is helemaal klaar voor de feestmaand 
             en brengt jou ook in de stemming. 
      Met zoenzachte lippen en geuren 
         waar je al die party’s glansrijk 
                                                 mee doorstaat. 

Je kunt je huis voor de feestda-
gen nog een mooie make-over 
geven waar je niet voor hoeft te 
verbouwen. Berg je kussens en 

kleden op en vervang ze door 
winterse exemplaren, kies voor 

goud, donkerrood of tinten 
groen. Een paar flessen of va-
zen bij elkaar met daarin een 

bloem of tak geven meteen 
sfeer. Behang een dunne plaat 

mdf met een fraai dessin en 
plaats het voor een saaie muur. 

Op z’n mooist de feestdagen 
door? Verwen jezelf met een 
swingende coupe, neem een 
facial, ga naar de sauna, eet 
veel groenten en fruit, drink 
je (met water en kruidenthee) 
een pietsie slanker. En… 
slaap, slaap, slaap. Dan kun 
je straks knallen! 

Ik ben helemaal weg van de High Vitality Rejuvenation, een revolutionair 
verjongingssupplement. Een sterk regenererende formule die rimpels 
kan doen verminderen en het figuur helpt corrigeren. De High Vitality  
Rejuvenation is erop gericht om stamcellen in het lichaam te vermeerderen 
en telomeren te verlengen. Het effect is verbluffend. In combinatie met de 

rijke Rejuvenation formula Gold 
(met onder andere goud en zilver) 
ben ik in amper zeven weken  
vier kilo afgevallen. Ik heb me in 
tijden niet zo fit, ontspannen en 
jong gevoeld. Alsof ik de fontein 
van de eeuwige jeugd gevonden 
heb. Ontdek het ook. 
Te koop bij John. Kijk op 
www.aurorscalartechnology.com.

Eeuwige jeugd

Een top-cadeau voor 
kerst, deze vergulde 
ketting met de 
beroemde Balloon 
Dog van Jef Koons 
(€ 42,50). 
Een ontwerp van 
Ellen Beekmans,  
die de prachtigste 
sieraden maakt. 

Trussardi My Name is een bijzonder 
parfum die de zinnen prikkelt. Een 
geur voor vrouwen van de wereld, 
vrouwen die zelfverzekerd zijn en 
weten wat ze willen. Vandaag in 
Milaan, morgen in Parijs, elke dag 
een avontuur… 

Police To Be heeft 
twee hippe geuren, 

één voor hem en één 
voor haar. De geuren 

staan voor vrijheid 
en personality. De 

flessen met tattoo-
art zijn brutale 

kunstwerkjes. De 
roos, de koningin 
onder de tattoos, 

symbool van liefde 
en hartstocht, prijkt 

op de roze en de 
blauwe fles. De par-

fums zijn een mix 
van hout, patchouli 
en muskus. Wij ge-
ven van beide geu-

ren een fles cadeau. 

De skin-producten van Benamôr zijn verrijkt met ei-extract. 
De handcrème, melkachtige bodycrème en lippenbalsem 
voeden en beschermen intensief en laten een heerlijke, zoete 
geur achter. Fijn cadeautje voor jezelf. 

Sweet Protection

De Oil Control Pads van ZO Skin Health werken 
krachtig tegen acne. De fruitextracten in het pro-
duct verwijderen restanten vuil en huidvet uit de 
poriën en de glycol- en amandelzuren exfoliëren en 
versoepelen de huid. Daarnaast ondersteunen ZO 
Skin Health Oil Control Pads de strijd tegen nieuwe 
acne. Geschikt voor een vette en acne-gevoelige 
huid. Gebruik de Oil Control Pads in de ochtend en 
in de avond voor een mooie glow en een gladde, 
frisse huid. Wij geven een verpakking cadeau. 

Niet alleen het eten is fijn bij 
Restaurant Salt in Noord-
wijk aan Zee, maar ook de 
sfeer. Je kunt bij dit nieuwe 
visrestaurant overdag 
terecht voor koffie of thee 
met iets lekkers, voor een 
heerlijke lunch en ’s avonds 
voor een fantastisch diner. Vis uit de Noordzee, verrukkelijke kraak-
verse Fruits de Mers, maar ook mooie vegetarische en vleesge-

rechten prijken op het menu. Een uit-
gelezen wijnkaart maakte het culi-
naire genieten aan zee compleet. 
Aanrader na een lange strandwande-
ling. En… 
de hond 
mag mee, 
ook in de 
verwarm-
de serre. 
Onze 

teckel Moh was bij Salt net zo in zijn 
nopjes als wij. www.saltnoordwijk.nl

Party Ti    e!Party Ti    e!
       Zo kom je 
   de feestdagen 
     op je best door…

Fris

Kraakvers

Puppy
       Love1X CADEAU 
VOOR JOU

Wij geven een 
ketting cadeau. 
www.ellenbeekmans.nl
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