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Wat een bizar jaar is dit geweest...

De feestdagen zullen er wellicht een tikkeltje anders uitzien

dan normaal maar met een goede portie Christmas spirit en

magic proberen we er toch een mooie, magische en warme

Kerst van te maken. Het is niet omdat we elkaar nu minder

zien, dat we niet aan elkaar denken. Ben je op zoek naar een

cadeautje voor iemand die je nauw aan het hart ligt of heb je

gewoon zin om jezelf eens in de watten te leggen? 

Neem een lekker drankje, ga gezellig ergens zitten, zet een

beetje kerstmuziek op en lees onze gift guide rustig door.

Omdat het belang van self-care deze dagen zo ongelooflijk

groot is, kan je op het einde van dit minitijdschriftje nog een

leuke checklist vinden. 

Lieve wensen en veel leesplezier, 
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Jingle bells

Golden girls

Silver lovers 

Follow our magic gift guide 

Woordcadeautjes  

Mini love
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Armcandy

Christmas self-care checklist



#Cute 

Met deze kertkaart scoor je so-wie-so

want er zit een armbandje bij! Ga jij voor

het bordeaux, zwarte of beige bandje?

De kaartjes worden geleverd met

enveloppe.   

Zeg het met woorden

De woord- en naambandjes doen het

altijd goed als cadeautje.

Speciaal verzoekje? Aarzel niet om een

berichtje te sturen. 

Woordbandje met gouden hart:€5 

Postkaart met woordbandje 'magic': €7 4



Jingle bells 

Een feestelijke outfit zonder oorbellen?

Say whaaaat?

 Voor ieder wat wils met deze leukerds. 
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Sterretjes: €8/paar

Zuurstokken &sneeuwvlokjes: €7/paar 

€11/paar



Een goudkleurig juweeltje matcht met elke outfit.

Hieronder hebben we onze persoonlijke favorieten

gebundeld. Wist je trouwens dat onze juweeltjes

niet verkleuren? 

Golden girls 
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Silver lovers

Ook voor en door de silver lovers kan er naar

hartelust geshopt worden. 
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Wie ons een beetje kent, weet dat we verzot zijn

op het combineren van leuke armbandjes tot een

echte armparty. 

Armcandy 
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Bordeaux armbandje: €4,50

Christmas cookie & gingerbread: €8 



Een mini in de familie die een extra leuk

cadeautje verdient? Deze armbandjes op touw

passen rond ieder polsje, dankzij de handige

macraméknoop. Mag ik dan nu terug 5 zijn?  

Mini love
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Gift sets
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Simply perfect set  €16,50 

Magic matching set - ketting

met bijpassende oorbellen

(keuze uit sterretjes,

zuurstokken & sneeuwvlokjes)

€17

Kerstkaart met oorbelletjes (keuze uit

sterretjes, zuurstokken &

sneeuwvlokjes) €8



The Christmas-time (s)elf-care checklist 

Hou een wellness-momentje at home (kaarsjes,

ontspannende muziek, favoriete producten,...)

Bestel een heerlijke maaltijd van bij je favoriete

restaurant en maak het thuis extra gezellig 

Geniet elke dag van een lekkere verse koffie of

thee.  

Accepteer dat het helemaal oké is om je soms niet

helemaal oké te voelen en probeer de kleine

gelukjes op te zoeken 
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Bak heerlijke Christmas cookies 

Verstuur handgeschreven kerstkaartjes 

Bekijk je favoriete kerstfilms  



THE END

Bedankt

Bedankt om onze magic gift guide te lezen.

Hopelijk vind je een cadeautje naar wens! Naast

deze items staan er uiteraard nog tal van andere

juweeltjes op de webshop. Speciaal verzoekje of

een vraag over een bepaald product? Aarzel niet

om me een berichtje te sturen. 
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Best wishes &
make it cosy


