
VOOR ALLE
LIEFSTE 

MOEDERS

20% 

KORTING

Lezersaanbieding

Ontvang € 15,- korting op de Inventum 

melkopschuimer MK350 en MK351. 

Daardoor zijn de melkopschuimers nu te 

koop voor slechts € 30,- i.p.v. € 45,-!

Bestel op inventum.eu/vriendin. 

VERWEN JE MOEDER MET 
DE MELKOPSCHUIMERS
VAN INVENTUM

INVENTUM.EU/VRIENDIN

Inspiratie nodig voor moederdag? 

Verwen je moeder met de Inventum 

melkopschuimer MK350 of MK351! 

In slechts 90 seconden heb je een 

mooie laag melkschuim voor een 

heerlijke latte macchiato of 

cappuccino. De melkopschuimer kan 

tot 115 ml melkschuim kloppen en tot 

240 ml melk verwarmen. De kan is 

snoerloos bij te vullen en uit te 

schenken. 

Zodra het melkschuim of de warme 

melk klaar is, schakelt de 

melkopschuimer automatisch uit. De 

speciale coating aan de binnenkant 

maakt het schoonmaken extra 

makkelijk. 

Ontdek de barista in jezelf en bestel 

een van deze melkopschuimers nu 

extra voordelig!

 € 15,- 
KORTING

HEERLIJKE 
GIFTBOX
VAN UMAMI 
EXCLUSIVE COSMETICS 

20% 
KORTING

Lezersaanbieding
Ontvang € 20% korting op je gehele 
bestelling met code ‘VRIENDIN20’. 

Bestel op rjbodywear.com 
Deze actie is geldig t/m 31 mei 2020. 

MAAK HAAR BLIJ MET 
PASSEND ONDERGOED

RJBODYWEAR.COM

Umami is een van oorsprong Japans 
woord dat ‘heerlijkheid’ betekent;
het is een van de vijf basissmaken, 
samen met zout, zoet, zuur en bitter.
De producten van Umami bestaan, 
net als de vijf basismaken,
uit verrassende (geur)combinaties, 

Het assortiment bestaat uit bodycare, 
handcare en een home collectie. Dit 
alles in vier verfrissende geurlijnen: 
Pure Blossoms, Sweet Spices, Woody 
Lemons en Fresh Leaves. 
Dit volledige assortiment is vrij van 
parabenen en is vegan-friendly. Er 
wordt waar mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurlijke ingrediënten, die zacht 
zijn voor elk huidtype. 

Maak Moederdag speciaal met een 
van de giftboxen, een perfect 
cadeau voor je moeder of gewoon 
om jezelf te verwennen!

Alle lieve moeders van de wereld, alvast gefeliciteerd! Het is 
bijna Moederdag en eigenlijk zou het elke dag een speciale 
dag voor je moeder moeten zijn. Mama’s laat je lekker 
verwennen en geniet ervan! 

Bij RJ Bodywear willen ze je graag blij maken met goed 
passend ondergoed: van string tot 
short, van basic tot kant, van wit tot 
paars, van maat S t/m 4XL. Wat jouw 
stijl ook is en wat voor figuur je ook 
hebt, in deze collectie vind je zeker 
wat je zoekt!

Lezersaanbieding
Ontvang een gratis handcream 
t.w.v. € 7,- bij bestelling van een 
giftbox met code ‘VRIENDIN’.                                  
Bestel op umamicosmetics.com
Deze actie is geldig t/m 31 mei 2020.

Op zondag 10 mei is het 

Moederdag. De dag om jouw 

lieve moeder extra te 

verwennen. Wij zijn gek op alle 

extra kusjes en knuffels die dag. 

Maar stiekem ook op de 

heerlijke cadeautjes waarmee 

we worden verwend. Wij hebben 

de leukste cadeautips voor jou 

geselecteerd!

UMAMICOSMETICS.COM

...MET EXCLUSIEVE KORTING
VERRAS JOUW 
MOEDER MET EEN 
MELANO SIERAAD

Lezersaanbieding

Buy-Melano viert Moederdag! 

Gebruik code ‘Melano&Vriendin’ 

bij jouw aankoop en ontvang 

15% korting. 

De kortingscode is enkel online te 

gebruiken via buy-melano.online.

Deze actie is geldig t/m 17 mei 2020.

Het leuke aan de sieraden van 
Melano is dat je eindeloos kunt 
combineren en variëren. Dankzij het 
verwisselbaar concept kan je moeder 
haar eigen creaties maken. Hierdoor 
heeft ze nog meer plezier aan de 
sieraden. De collectie bestaat uit 
ringen, armbanden, oorbellen, 
kettingen, hangers en natuurlijk de 
vele verwisselbare steentjes.
Genoeg keuze!

BUY-MELANO.ONLINE

15% 

KORTING

Moederdag eye-set
Eye cream bestrijdt 
wallen, donkere kringen 
en kleine rimpels en laat de huid er 
meteen stralender en strakker uitzien. 
Bij elke eye cream krijg je nu vijf 
herbuikbare reinigingspads voor 
oogmake-up cadeau. Deze 
reinigingspads verwijderen de 
oogmake-up alleen met water. Ze zijn 
zeer zacht en super geschikt voor de 
gevoelige huid rondom de ogen. 

Lezersaanbieding
Bij elke eye cream 
krijg je vijf 
herbruikbare 
reinigingspads voor 
oogmake-up 
cadeau.

Te bestellen via je 
adviseur, te vinden 
op ha-ra.nl.

GEEF EEN EYE-SET 
VAN HA-RA 
CADEAU

Wat is Ha-Ra?
Ha-Ra maakt al jaren duurzame 
schoonmaak- en verzorgings-
producten van hoge kwaliteit. 
Het merk Ha-Ra is een begrip als 
het gaat om milieuverantwoord 
omgaan met de verzorging van 
jezelf en je omgeving. Maak 
kennis met Ha-Ra, kies voor een 
leven in harmonie met de 
natuur.

HA-RA.NL

GRATIS 
REINIGINGSPADS

GRATIS HANDCREAM

VRIENDIN VOORDEEL


