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Supermom

adviesprijs: 325 euro
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Supermom
adviesprijs: 325 euro

\aosit,
supermomantwerp.com

..-Heftigeocktail
ArmbandEen Cosmopolitan, een Tequila Sunrise, een Moscow Mule... Cocktails
EliseLeewaarvan we de ingrediënten kunnen opnoemen zonder onze hersenen te veel

adviesprijs: 1400 euro

elisa-ke.be
te pijnigen. Maar wat zijn de ingrediënten van een happy relatie? Hoog op het

lijstje staan respect, vertrouwen en communicatie. Toch scoor je met een
knap mode-item of juweel ook al aardig wat punten.

door Mandy kourkoullotis
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Tip 1: diamonds are still a girl's best friend

Het klinkt cliché, maar de liefde verzegelen met een ring is heerlijk
melig. Toch zullen niet veel vrouwen weigeren voor een attente

reminder aan hun vinger. Van veel bling bling tot ultra minimalis-

tisch: een ring is altijd een schoon ding!

Tip 2: een tikkeltje pikant
Dure etentjes en leuke uitstapjes kunnen we dit jaar vergeten met

valentijn. Waar je als partner wel aan kunt denken, is een setje
IIIII.

Ring

ocktail

Armband

E l isa Lee

adviesprijs: 14013 euro
efisa-lea b-e

Een Cosrtiopolitan. een Tequila Sunrise, een Moscow Mule... Cocktails

waarvan we de ingrediënten kun nen opnoemen zonder onze hersenen te veel

te pijnigen. Maar wat zijn de ingrediënten van een happy relatie? Hoog op het

lijstje staa n respect. vertrouwen en communicatie, Toch scoor je met een
knap mode-iter-n of juweel ook al aardig wat punten.

door Mandy Kourkouliotis
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Tip 1: dia rnorrds are stin a g'rr I a s best frierrd

Het klinkt cliché, maar de liefde verzegelen met een ring is heerlijk
Toch zullen niet veeI vrouwen weigeren voor e e n attente

reminder aan hun vinger. Van veel bling bling tot ultra minimalis-
tisch: e e n ring is altijd een schoon ding]

Tip 2: een tikkeIije pikant
Dure etentjes en leuke uitstapjes kunnen we d i t jaar vergeten met

valentijn. Waar je als partner wél aan kunt denken, is een setje

ocktail

lingerie. Niets zo sexy als een partner die je wil behagen met een
stijlvolle two pi ece . Met een print of gewaagde cut-out. of duizeling-stijlvolle two piece. Met een print of gewaagde cut-out, of duizeling-

wekkend kantwerk... Lingerie is altijd een winner!

Tip 3: N etil Ëx chili

wekkend kantwerk... Lingerie is altijd eenwinner! i,
Tip 3: Netflix &drillI

Valentijn in je bubbel vieren? Dat kan evengoed romantisch zijn.Valentijn in je bubbel vieren? Dat kan evengoed romantisch zijn.

Een filmpje. wat brandende kaarsen. een portie hapjes... Verras jeEen filmpje, wat brandende kaarsen, een portie hapjes... Verras je
partner naast d i e kleine attenties met een h o mewea r outfit waar zepartner naast die kleine attenties met een homewear outfit waar ze

d i e avond en nog veel langer van kan genieten. Thuiskomen na e e ndie avond en nog veel langer vankan genieten.Thuiskomen na een
drukke dag en in de nneest comfortabele kiedNng cluiken" . Eendrukke dag en in de meest comfortabele kleding duiken... Een

subliem gevoe11
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Oorbellen Uit de collectie diamantenringen

Twice asNicevan Dazibao. een Antwerps label

adviesprijs: 49euro opgericht door Camille Coppens.
Twice as Nice

adviesprijs: 49 euro
tbviceasrrice. be

Uit de collectie diamanten ringen

van Dazibao_ een Afl tieie rps label

opgericht door Camille Coppens.

dazibao-antwerp..corn
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Surf met je srnartphone

naar scan let magaz i ne be

Surf met je smartphone
naar scan.jetmagan-nabe

Scan een afbeelding uitScan een afbeelding uit

dit artikel met je smart-

phone
Lingeriesetje Lingeriesetje

MarieJo Love Stones
adviesprijzen: 39.90 euro (slip)adviesprijzen: 80 euro (top)Ontdek tips & 'zieks

en 89,90 euro(bh)en 35 euro(slip)voor een geslaagde
marieja.com kwestoriesktimates.corn Valentijnsdag
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Lingeriesetje '
Chanteile

_
,44,

adviesprijzen: 51 euro (slip) •
en 84 euro(bb)til>iall/
chantelie.com
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dit artikel nnet je smart-

phone
Lirigeriesetje

Marie Jo

adviesprijzen: 39,90 euro (slip)

en 89,90 euro (bh)

rnarrejo. corn

Lingeriesetje
Chante I Ie

adv ies prijzen: 51 euro (slip)

en 84 euro (bh)

chan telfe..corn

Cardigan
Les Tricots d' O

adviesprijs: 4-49 euro

testricotsdo. be

Lingeriesetje
Love Stories

phone

en 35 euro (slip)

iovestoriesin timates, corn

Ontdek tips & trias

voor e er7 geslaagde

Val entij nsdag

Uit de va Ient iin scoI Iect ie van Fa I ke_
fatike, corn
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adviesprijs: 449 euro
lestricotsda.be

•Uit de valentijnscollectie van Falke.

-..,falke.com
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Lize & Aster 
Al bijna 3 daar verliefd 

RIF 

Stirf naar; learietrrragii.ine_be 

Op zoe naar f é ware liefde? 
Surf met je srrEartphoue na ~ ~~~etrr~agazi r~e. be 

_~rl
, ~ 

Scan met je sma r~tpho r~ e deze cover 

Ontdek 	u ItTe m e datingtips van Lotte Va avere ze r-n a e I 

~ februari 2021 


