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Vitamine Zon

In de winter ontbreekt het ons aan genoeg
zonlicht om voldoende vitamine D aan te
maken. Omdat dit ook weinig in voeding
voorkomt, kan het gunstig zijn dit bij te
slikken – met name als je een getinte huid
hebt. De vegan vitamine D-olie van
Viridian is afkomstig uit korstmos en heeft
een lekker sinaasappelsmaakje.

Let ’s star t
this fashion
revolution!

Bij The Next Closet
koop én verkoop je
makkelijk en veilig de
beste designervintage
en tweedehands merkkleding. Door tweedehands te shoppen, draag
je bij aan een betere
wereld én geef je je
kast een ware upgrade
met designeritems voor
een prikkie.
Van a f € 20 v ia
t h e n ex t c l os et.co m

Ad v iesp rijs €13, 55 v ia
v iridian.nl

Loulou

LOVES
WINTER PAR ADISE

Cosmo’s Loulou verzamelt de leukste tips voor een
lifestyle waar jij én de planeet happy van worden.
Deze items zijn onmisbaar komende winter!

Vegan food par t y

Verwen je geliefde met roze risotto, maak indruk op je
vrienden met matcha-tompoucen en serveer zoetzure
tempehsticks op je verjaardagsfeestje. In het kleurrijke
Vegan party food vind je de lekkerste en origineelste vegan
gerechten om te serveren op feestjes en partijen.
Prijs € 22,9 9 v ia t h ein dig o k it c h e n.co m
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Wint er
staycation

Oehlala... Dit is leuk!
Slapen in een circulair
havenhuisje met uitzicht
op de haven en het
groen. Op 15 minuten
van Amsterdam word je
omringd door natuur en
geniet je ultiem van
(h)eerlijke maaltijden,
ontspannen in de sauna
of hottub, een vaartocht
over de Vinkeveense
Plassen of een wandeling over de eilanden.
Hier laad je even
helemaal op.
Van a f € 49 9 v ia
z w ie r.nl

New year,
new you

Ingesleten gewoonten
veranderen is moeilijk. Of
je nu beter met stress wilt
leren omgaan, je focus
wilt ontwikkelen of grote
stappen wilt zetten in het
bereiken van je persoonlijke dromen: met dit
Brain Balance Journal ga
je hier elke dag concreet
mee aan de slag.
Van a f €19,9 9 v ia

Geek is the new chic

Zeg maar dag tegen vermoeide ogen,
slaapstoornissen en hoofdpijn. De brillen van
WearGlas filteren het kunstmatige blauwe licht
uit je schermen, waardoor je gerust nog even
door kunt Netflixen of Instagrammen. De trendy
monturen wil je het liefst de hele dag dragen.
Van a f €79 v ia we ar gl as.nl

yo ur b r ainb al an ce.co m

TEKST LOULOU MACHINÈ

Knuf feldeken

Je voelt je veilig, gedragen en geborgen onder de
verzwaringsdeken van The Nap Lab. Mogelijke bijwerkingen
zijn dat je sneller in slaapt komt, minder angst ervaart
én je cortisolspiegel verlaagt. Alsof je een warme knuffel
krijgt van je deken.
Van a f €89 v ia t h e n ap l ab.nl
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