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Shopping

Design wallets

Zuivelhoeve introduceerde
onlangs de nieuwe Boer’n Yoghurt
0% vet (ca. € 1,39): een lekkere
dikke yoghurt zonder vet èn zoetstoffen. Deze heerlijke yoghurt,
met fruit onderin de beker, is er
in de smaakvarianten cranberry
en sinaasappel. Bovendien zit in
de yoghurt ook nog eens minder
suiker dan in andere vruchtenyoghurts. Minder zoet en toch
’onmeunig’ lekker zoals ze in
Twente zeggen! Info: tel. 074-242
49 07 of www.zuivelhoeve.nl.

WINNAARS YOUR FEATHER OORBELLEN: BARBARA LOHUIS, ZOETERMEER; AMBER BOUTKAN, DEN HELDER; I. TERPSTRA, AMERSFOORT;
ROCHANA HAKSTEEN, ROTTERDAM; LIAN DE KOCK, TILBURG.

Vilten zeepjes

Bag2Bag ontwerpt tassen die zowel multifunctioneel zijn als stoer en
mooi. Bag2Bag biedt
een eigentijdse lijn van
functionele tassen en
wallets. Check de site:
www.bag2bag.eu.

Met een vork eetbaar!

In Amerika is gevilte zeep al jaren populair. Vilt als jasje om de
zeep. Een fantastische uitvinding. De legio design mogelijkheden
van vilt maakt gevilte zeep tot een uniek cadeau. Gevilte zeep (v.a.
ca. € 4,50) is dè specialiteit van Zeep&Deco! Info:
www.zeependeco.nl.

Trendy
borstvoeden

Happy boobs make happy people.
Dit blijkt uit het success van
shop.boobs-n-burps.com. Omdat
borstvoeding geven zo belangrijk is
voor de gezondheid van moeder
èn kind, biedt de webshop jonge
mamma’s een assortiment dat compleet is. Zo vind je er bijvoorbeeld
voedings-bh’s van het exclusieve Belgisch label La Fille d’O en trendy tops
en jurkjes van bijvoorbeeld Mothers
en Vogue of Japanese Weekend.
Daarnaast tref je zaken als borstkompressen, voedingskussens, allerhande
kolfmateriaal, verzorgende crèmes,
draagdoeken en zelfs een Milkman
onderboek voor hèm aan!
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FASHION VAN BRANDWEERSLANGEN

Het Duitse fashion label Feuerwear maakt tassen en accessoires van
gebruikte brandweerslangen. Alle producten van Feuerwear hebben,
vóór de reïncarnatie tot tas of accessoire, bij de brandweer vele levens
gered. De brandweerslangen zijn dankzij het polyester
garen en de synthetisch rubberen voering uiterst sterk
en duurzaam. De producten die Feuerwear maakt, zijn zichtbaar uniek en
hebben allemaal
een eigen geschiedenis. Info:
www.feuerwear.nl
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