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COUPLE
Mon ami,
mon amour

Moi lectrice
ff^rf _ • _ _ •_ ''J'ai privé
mes enfants de
smartphone
pendant un mois"

Décembre 2017 - 4,50 €
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154 ioi idees

Coup de chapeau

meion au maiire surreauste oeige Kene
Magritte s'offre une nouvelle jeunesse
et devient épingle a chapeau, a
chignon, pendentif et même bague.

En argent, prix sur demande. www.i-l.be

UN PAS DE CÖTÉ
La collection hiver dot un chapitre de
l'histoire de Chloé. La créatrice
anglaise Clare Waight Keller, celle qui
a redoré Ie blason de la maison fran-'

"•'''

gaise, s'en est allee chez Givenchy<ers
de nouveUes aventures.)

Natacha Ramsay-Levi!
Mule en cuir métal

talon en strass, 8r
www.chloe.corri

D'une pierre
a Fautre

Catherine Berquin lance
\une collection de bijoux
.ailbr Made. Des ba^ues,^^s^"^'"'' T ""^^^Ï7"'^'

colliers et boucles d/Öreilles
dont Ia iorme ~üe base
est fbce, mais qui se

personnalisent au gré de
nos envies. Pour des bijoux
évolutifs qui ne ressemblent

a aucun autre.
Pièce unique en or blanc 18 et avec

une rubeüite de 11,55 et de Madagascar,
sertie or rouge, prix sur demande.

www.berquinjewels.be
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smart, look amazin

BELGIË

LUXE IS...
10 Belgische'
designers
weten het!

Een mama van vier
"Ik nam de
smartphones van
mijn kinderen een
maand lang af"
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larieclaire.be

55
unieke,

Islimme,
lekkere

^cadeaus

Winterbeauty
Alle nieuwigheden

voor een
< gezonde huid
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December 2017 - € 4,50
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156 loi ideeën

surreausnscne ±seigiscne scnuaer Kene
Magritte - iets tussen droombeeld en
werkelijkheid - krijgt een tweede jeugd
en wordt nu een hoedenspeld, een

hanger, een haarspeld of zelfs een ring.
Alles in zilver. Prijs op aanvraag, www.i-l.be

VERVOLGVERHAAL
Met de wintercollectie wordt een
hoofdstuk in de geschiedenis van Chloé
afgesloten. De Britse onnverpster

Clare Waight KeUer, die voor het Fran-
se huis werkte, is vertrokken oor'een

nieuw avontuur te b^isEnen bij'
Givenchy. Haar opvolgstf
Ramsay-Levi. ';A<'"''?»'H>^.i

Schoenen €  ^-^^Ï/.^
zonder glitters op de ïiaX.Si^j/ï^ -\

www.chloe.com'i» T j^ Sf1; ,

Van de ene
steen naar
de andere

^Catherine Berquin lanceert
\\^\de 'Tailor-mside'-y
juwelencollectie. Dej'ingen,

Sen en ogrüellen
hebben allemaal een vaste

basis, maar je kan ze
personaliseren, zodat

je zelf echt een uniek juweel
ontwerpt

Uniek stuk in wit goud i8kt. met een rubellite
van 11,55 kt. uit Madagaskar. Prijs op aanvraag.

www.berquimewels.be

ï-


	MarieClaire cover
	MarieClaire p154

