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8 cadeautips om je (bonus)mama
in het zonnetje te zetten
Moederdag wordt in maar liefst 43 verschillende landen 'gevierd' en begint in bijna alle talen met

de letter 'm'.
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Wij vieren alle vrouwen! Wees 100%
jezelf met de nieuwe Tamaris-collectie. MEER WEERGEVEN

Aanstaande zondag is het Moederdag.

Dé dag om je (bonus)mama eens lekker in het zonnetje te zetten. Ja, we horen je denken: is het
alweer zover? Geen paniek. Mocht je nog geen cadeau in huis hebben gehaald, helpen we je graag
een handje door de leukste last-minute cadeautjes voor je op een rijtje te zetten.

Voor de kunstliefhebber

Helaas zijn veel musea nog steeds gesloten. Is jouw moeder een echte kunst- en cultuurliefhebber?
Haal de mooiste prints en meesterwerken naar de slaapkamer met de unieke beddengoedcollectie
van Beddinghouse x Van Gogh Museum. Alle dekbedovertrekken en sierkussens uit deze collectie
zijn geïnspireerd op bekende schilderijen van Vincent van Gogh. Prachtige werken mét een mooi
verhaal. De dekbedovertrekken worden geleverd in een luxe verpakking met uitleg over het dessin
en het schilderij. Extra leuk: de verpakking kan worden gebruikt om spullen in op te bergen of om
als schilderij op te hangen. Dat wordt dus genieten van kunst vanuit je bed, best of both worlds!

Geef 'n Beau Monde cadeau
Met de zomervakantie in het vooruitzicht is een abonnement op de meest chique glossy van
Nederland geen overbodige luxe. Een kakelverse Beau Monde lezen in haar strandstoel... Dat
verdient jouw moeder! Daarom hebben we nu deze gigantische kortingsactie. Jouw moeder
ontvangt het blad maar liefst 4x op de mat en jij betaalt er slechts €15 voor. Klik op deze link om
gebruik te maken van de Moederdagactie!

Stay-at-home manicure

Gun je moeder een fijn moment voor haarzelf met de lakjes van Karolin van Loon. Wij tippen de
nagellakcollectie Les Couleurs de la Terre! De collectie nodigt je uit om te experimenteren met
verrassende aardetinten. De kleuren zorgen voor een positieve stay-at-home mood en creëren een
boost van positiviteit. Beau Monde's les: blijf jezelf mooi maken, zodat je jezelf mooi blijft vinden.
Een lakje kopen? Zie karolinvanloon.com En psst: Karolin verkoopt ook nog eens prachtige
juwelen, zeker het kijken waard!

Het cadeau voor coole moeders
dysonhair
1.1M followers View Profile

View More on Instagram

5,015 likes
dysonhair

Discover special gift edition hair care technology this Mother’s Day from Dyson.

The Dyson Supersonic™ hair dryer Fuschsia/Nickel comes with Dyson-designed Detangling comb
and 1.4” weighted Round brush. For the ideal blow dry. 

Discover the gifting options across our hair care range. Link in bio. 

*Availability may vary per participating market. #Dyson #DysonHair #HairDryer #HairStyling
#HairTools #MothersDay #MothersDayGift #GiftIdeas #Gifting
view all 69 comments

Add a comment...

Speciaal voor Moederdag herintroduceert Dyson de limited edition fuchsia/nikkel kleur voor de
Dyson Supersonic haardroger. Dyson zet coole moeders in het zonnetje met de intelligente
hitteregeling door zowel hen als hun haar koel te houden. Het ideale cadeau voor moeders om
dezelfde stijl te blijven creëren op lagere temperaturen. Laat de hitte deze Moederdag achterwege
en kies uit drie verschillende cadeausets, gecombineerd met een selectie aan accessoires. Vind meer
op dyson.nl

Lieve foto

Je meest geliefde foto verdient een mooi plaatsje. Personello heeft daar een antwoord op: een met de
hand gepolijste fotolijstje. De foto wordt aan de binnenkant van het glas gegraveerd en het lijkt net
alsof de foto in het glas zweeft. Een leuke tip voor iemand die een gepersonaliseerd cadeau in
gedachten heeft. Lees meer op personello.com

Roaring Twenties 2.0
atelierpalmier
Berchem View Profile

View More on Instagram

114 likes
atelierpalmier

Custom made necklace for Julie N. 
Julie got this stunning Tanzanite for her birthday from her parents and we were glad to pimp him
up with some diamonds and vintage style Love 

✨

view all 10 comments

Add a comment...

Het einde van de lockdown madness is in zicht en er wordt gefluisterd dat we de Roaring Twenties 2.0
instappen. Een periode van weelderige feestjes en extravagantie die ook in onze garderobe zal
terugkomen. De catwalks voor 2021 voorspellen trends in Roaring Twenties-stijl met rijke stoffen,
levendige kleuren en opvallende accessoires. Meet de juwelen van Atelier Palmier, on trend en toch
origineel. Hun luxueuze ontwerpen voegen een vleugje glamoureuze art deco toe aan elke outfit, of
het nu voor een party is of gewoon voor elke dag. De tropische vibes en zomerse tinten van de
juwelen fleuren bovendien je humeur op en nemen je mee naar verre oorden. Precies wat we nu
nodig hebben, right? atelierpalmier.com

Nail art!

In de LAKWERK salons komen klanten dagelijks langs voor fantastische customized nails, maar
binnenkort hoef je niet per se naar de salon te komen voor een LAKWERK design want vandaag
lanceert LAKWERK haar nieuwe product: (P)LAKWERK. Het product is het perfecte redmiddel
voor nail fiasco’s, als je een last-minute date night hebt maar je nagels niet on point zijn, of als je
gewoon LAKWERK worthy nagels wilt maar niet in de gelegenheid bent om langs de salon te
komen. Voor de eerste drop van (P)LAKWERK zijn er drie must-have designs ontworpen, press on
nails die je gemakkelijk zelf kan aanbrengen. From now on, your (or your moms) at-home mani’s have
never looked so good! meer informatie vind je op lakwerk.com

Mok met liefde

Verras je moeder met een kopje koffie of thee ochtend in een gepersonaliseerde mok van Vistaprint!
Verras je moeder met haar favoriete foto of tekening naar keuze, zodat ze nog meer van haar kopje
koffie (of thee) kan genieten! Reken maar dat dat eerste warme drankje in de ochtend lekkerder gaat
smaken. Bonus: het staat leuk in de buffetkast. Lees meer op vistaprint.nl
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geïnspireerd op prins Harry
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makkelijk een duur smaakje
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later wél een band hebben met
Archie'
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Zó ziet de vrouw van Ali B eruit!
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Quoi? Waarom je volgens de Fransen
een banaan moet toevoegen aan je
skincare routine
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De keren dat prinses Charlotte ons
deed denken aan een jonge Queen
Elizabeth
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