
De redactie deelt waar zij deze week 

instant happy van werden

Hoe donker, koud en grijs het deze winter ook wordt, onze favoriete make- 

uptrend voor de feestdagen is net het tegenovergestelde. Hoe warmer, hoe 

beter. Denk vooral aan warme oogschaduwtinten als bordeaux, brons, roest-

bruin en glanzende tinten met gouden glitterpigmenten. Combineer dat met een 

dieprode lipstick en je straalt een en al warmte en gezelligheid uit.

Hoe donker, koud en grijs het deze winter ook wordt, onze favoriete 

Uitpakken 
met 

inpakpapier

Lijstjestijd is een 

 Belgisch platform 

waarop je wishlists kan 

maken en delen, zodat 

niemand voor de feest-

dagen met cadeautjes-

stress zit. Je kan je 

 lijstje vullen met items 

uit om het even welke 

webshop. Nu ont-

wierpen zij, in samen-

werking met illustra-

toren Emma Thyssen, 

Caro line Ellerbeck en 

Jacques & Lise ook 

inpakpapier, met op de 

achterkant een extra-

tje, zodat je papier nog 

dubbelt als spelletjes-

blad of DIY-projectje.

 € 19,95 - Lijstjestijd.be.GEZELLIG 
GEZICHT

Burgundy 

Dreams Eyeshadow 

Palette  - € 19,95 - BE 

Creative, bij Ici Paris XL.

SNACK 

ATTACK
Al thuisleveringen wat 

de klok slaat, en geluk-

kig maar! Blue Organic

komt met gezonde 

snackboxen met 

 merken als Emily Crisps 

(groentechips van een 

bedrijf dat CO₂- neutraal 

werkt) en Karma Bites 

(gepofte lotuszaadjes 

vol mineralen).

Vanaf € 20 voor een mini-

box met 9 tot 11 snacks - 

Blue-organic.com.

LOVElistLOVE
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BELGIË IN 
EEN BOX

Holiday Kit bevat 3 voedende 

producten om je gezicht te 

verzorgen: een reinigingsmelk, 

hydraterende dagcrème en lip-

balm - € 88 (op de webshop krijg je 

20% korting) - Self, Naturalself.eu.

Gift Box Hand & Body 

Wash en Hand Cream 

bevat de Nuts About 

You-wasgel op basis 

van zeepnoten en de 

iconische verzorgende 

handcrème   - € 29,90 

- Cîme.

Splish Splash Natural Bath Kit bevat een 

badolie, een mengkommetje en twee 

 essentiële oliën (eucalyptus en lavendel) voor 

een heerlijk aromatisch en gepersonaliseerd 

badmoment   - € 39 - Rainpharma.

Virtuele koffi  edate

Cadeauset met 

2 koffi ekopjes, 

2 postkaarten 

en 1 zakje NOIR-

blend koffi e  

- € 55 - CFÉ.

2020 was voor veel merken ‘the year of just, like, realizing stuff ’ 

om het met de gevleugelde woorden van Kylie Jenner te zeg-

gen. Ook Tonya Schamp van streetwear- slash koffi emerk CFÉ 

realiseerde zich dat het beter en duurzamer kon. Zo werkt ze 

sinds de eerste lockdown met limited-editiondrops die over-

productie tegengaan en lanceerde ze een herbruikbare koffi e-

beker. Speciaal voor de feestdagen is er een nieuwe giftset met 

porseleinen kopjes en een boodschap: doe ze cadeau aan 

 iemand die je mist en plan samen een digitale koffi edate.

Zwart-roze zijden midi-jurk

met madeliefjesprint en 

pofmouwen - € 199 - & 

Other Stories x Brøgger, 

te koop vanaf 3/12.

Brøgger, het Londense label 

van de Deense Julie Brøgger, staat 

bekend voor z’n mix van typisch manne-

lijke en vrouwelijke elementen met een knip-

oog naar de jaren tachtig. Denk aan oversized 

blazers, powerschouders, zijdezachte stoffen en 

opvallende prints. Voor een stuk betaal je normaal 

gezien minstens € 500, dus zijn wij & Other 

 Stories eeuwig dankbaar voor de collab die 

vanaf deze week in de virtuele rekken ligt. 

Je shopt immers al een statementstuk 

uit de feestelijke capsulecollec-

tie vanaf € 69.

W
e

lø
ve

!

Hydro Sensitive Facial 

Box met producten op basis van 

frambozenpitolie bevat alle stappen om 

een gevoelige huid grondig te reinigen en te 

 voeden   - € 45,96 - Body & Bess.

Wil je voor kerst een geschenkbox cadeau 

geven? Zoek het dan niet te ver en #koop-

belgisch. Deze lokale merken brengen voor 

de feestdagen de mooiste giftboxen uit met 

verzorgingsproducten van eigen bodem.

bevat 3 voedende 

producten om je gezicht te 

verzorgen: een reinigingsmelk, verzorgen: een reinigingsmelk, 

hydraterende dagcrème en lip-

balm - € 88 (op de webshop krijg je 

20% korting) - Self, Naturalself.eu.

Cadeauset met 

2 koffi ekopjes, 2 koffi ekopjes, 

2 postkaarten 2 postkaarten 

en 1 zakje NOIR-en 1 zakje NOIR-

blend koffi e  blend koffi e  

- € 55 - CFÉ.- € 55 - CFÉ.

the year of just, like, realizing stuff ’ 

om het met de gevleugelde woorden van Kylie Jenner te zeg-

 van streetwear- slash koffi emerk CFÉ

realiseerde zich dat het beter en duurzamer kon. Zo werkt ze 

sinds de eerste lockdown met limited-editiondrops die over-

productie tegengaan en lanceerde ze een herbruikbare koffi e-

beker. Speciaal voor de feestdagen is er een nieuwe giftset met 

porseleinen kopjes en een boodschap: doe ze cadeau aan 

Hydro Sensitive Facial 

Box met producten op basis van 

frambozenpitolie bevat alle stappen om 

een gevoelige huid grondig te reinigen en te 

 voeden - € 45,96 - Body & Bess.

verzorgen: een reinigingsmelk, 

hydraterende dagcrème en lip-

balm - € 88 (op de webshop krijg je 

20% korting) - Self, Naturalself.eu.
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OLIE 

UIT DE ANDES
Met een product van het Belgische skin

caremerk Maiwe doe je niet alleen jezelf (of een 

ander) een plezier, je verricht er ook een goede daad 

mee. Eigenares en bioingenieur Maayke Ruyffelaere 

werkt samen met lokale vrouwen uit een gebied in het 

Andesgebergte. De vrouwen plukken er rozenbottels, die 

Maayke gebruikt voor haar producten. Rozenbottelolie 

staat bekend voor zijn uitstekende antiagingeigen

schappen. Het Rosehip Oil Serum van Maiwe werkt 

kalmerend en is dus ook geschikt 

voor gevoelige huidjes met 

last van eczeem of 

rosacea.

Op de website 

Wineplease.be

bestel je losse flessen 

en boxen voor elk 

budget. Moeilijk 

kiezen uit deze mooie 

flessen, maar met de 

omschrijvingen op de 

site proef je hem al 

helemaal.

   Neleman.be: alleen 

biowijntjes hier. Kan 

je niet kiezen? Dan 

neem je toch ge

woon een fles uit hun 

Just Fucking Good 

Wineassortiment? 

Voor elke 173 ver

kochte flessen wordt 

een boom gepland.

  Ourdailybottle.

com was het eerste 

online wijnabonne

ment. Nu kan je ook 

een Bubble Box (yes, 

met prosecco), een 

Corona Survivalpak

ket of zelfs een kaas

enwijndinertje laten 

leveren bij je thuis.

Sommelier Lucia 

van Whoowine.be

selecteert 3 heerlijke 

wijnen, het verhaal 

achter de wijn krijg je 

er telkens op mooie 

kaartjes gratis bij. 

Heel fijn, en zo krij

gen die flessen extra 

veel smaak!

Wijn in de brievenbus
Dat zijn nu eens cadeautjes waar wij blij van worden: een 

wijnbox of abonnement! Bestel er takeaway bij om de lokale 

horeca te steunen en jij hebt een gezellig avondje zonder een 

vinger te hoeven uitsteken (behalve op je smartphone dan).

Adventskalender

met juwelen  € 49,95 

 My Jewellery.

 MOH  

ADVENT 

TOCH!

Aftellen naar kerst wordt 

pas echt leuk met een 

adventskalender. Exem

plaren met chocola zijn 

bij ons niet veilig, dus 

kiezen we dit jaar voor 

deze originele versie van 

My Jewellery, vol schitte

rende sieraden. Na tien 

dagen vakjes openen 

heb jij genoeg bling 

verzameld om de feest

dagen stijlvol in te gaan. 

Verkrijgbaar met goud

of zilverkleurige juwelen 

en leuk om te geven én 

te krijgen.

Rosehip Oil 

Serum  € 38 

(30 ml)  Maiwe.

LOVELIST
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