
PROMOTIE

WINTER GEVOEL 

A gift of wellness
Wie gun jij een ultiem wellness moment? Schenk hem 
of haar één van de luxe cadeaudozen van Therme. Geef 
bijvoorbeeld de Saigon Pink Lotus Wellness Treatment 
Gift Set, gevuld met een milde Shower Scrub, een rijke 
Foaming Shower Gel en voedende Body Butter, voor 
een uitgebreid en ontspannend verzorgingsritueel. 
Verkrijgbaar bij jouw drogist. therme.nl 

Kerst must see
Deze kerst is Kasteel de Haar, het grootste kasteel 
van Nederland, weer helemaal omgetoverd tot een 
sprankelend kerstkasteel. Voel de warme kerstsfeer 
in de vele versierde kamers en ontdek alles over het 
wonderlijke leven van de adel. Het kasteel en park 
zijn elke dag geopend. kasteeldehaar.nl

Spelletjesavond
Het verslavende bordspel Azul mag 
niet ontbreken in jouw spellenkast! 
Dit kleurrijke spel is leuk voor de 
beginnende speler, maar ook voor de 
ervaren bordspelspeler biedt het 
voldoende uitdaging. In dit spel vorm 
je patronen met de tegels om het 
paleis te versieren. Versier jij het 
paleis het beste? Meer informatie: 
unboxnow.nl/azul

Laat je (aan)raken
In een periode waarin we elkaar niet 
meer mochten aanraken, ontstond 
bij veel mensen het fenomeen 
huidhonger. Het verlangen naar 
het knuff elhormoon oxytocine. 
Choreografe Isabelle Beernaert 
weet de harten van het publiek te 
raken door dit gevoel te vertalen naar 
unieke choreografi eën in OXYTOCIN. 
Te zien t/m maart 2023 in heel 
Nederland. isabellebeernaert.com

Let’s sparkle
Sparkling is het ultieme sieraden 
concept met verwisselbare edel-
stenen. Mix & match eindeloze 
sieradenlooks en geef jouw unieke 
persoonlijkheid kleur. Kies een basis 
sieraad vanaf € 39,- en voeg kleur 
toe door deze met je favoriete 
edelstenen te combineren. Met 
code WENDY10 ontvang je 10% 
korting. Geldig tot 28 februari 2023.
sparklingjewels.nl 

Genieten in luxe
Thermen Barendrecht is een prachtig, zeer stijlvol en 
volledig gerenoveerd wellnessresort. Het resort is een 
waar luxeparadijs voor een ultieme wellnesservaring 
op sterrenniveau. Geniet van culinair hoogwaardige 
gerechten, unieke wellnessfaciliteiten, heerlijke 
beautybehandelingen en bijzondere massages.
thermenbarendrecht.nl 
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