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PERSOONLIJK tintje
Omdat een interieur persoonlijk is beda cht Hülsta een slim
concept Now Elements bestaat uit losse meubelstukken in lak
hout glas en metaal in diverse kleuren en die je samenstelt en
combineert tot een interieur naar eigen smaak

1 027 now hulsta be

L Oranjekoorts

15 www rituals be r I K SlB 8fiWW M EB 3 IlP iJ l

favoriet ffe r l
Pièce unique ifj ifc f Belgische wodka

Hij heeft iets etnisch deze halsket wTf Mr De Russische chemicus Dimitri Mondclqjov ontwik
ting en toch oogt hij ook een beetje ce MIK H COSMIK kelde een theorie over clé Perfecte wodka Meer dan
industrieel De Noorse juweel I I Ei wa 100jaarlaterbrengtdeBelgThierrj VanRenterghem
ontwerpster Karen on Pederstad 5 dit in de praktijk Zijn geesteskind heet Cosmik een
start van alledaagse zaken als meta 1 l ioo natuurlijke wodka met een twist
len kettingen en plastic staafjes en Blood Orange of Sweet Lemon 70 cl

r 12 18 Pure Diamond 70 cl 14 95transformeert ze m pieces umques 0496 592267en cosmik vodka com X
onder de naam Retusj Hebben S fc l260 te koop bij Hunting and ÊbfW Ie
Ctollecting 02 512 74 77 en B r È
www huntingandcollecting com Bfit M

iSt TjE J yiB t PrimaDonna lanceert een nieuwe badmodelijn met figuur 3jü I
JSL aBH B M corrigerende badpakken bikinitops tot en met H cup en slips ÉBK M

jJffiSjjSpf W ÏSjaglËi me P maa pascomfort die jij kan mixen en matchen Je kiest zelf I h B
J B raHBt Jb RSK e Ju s e P J ie favoriete slip voor een combinatie op maat Op het B V
KKHUi H ShEk strand of aan het zwembad wil een vrouw zich zelfzeker voelen Zeker r
ilaK9MfiEJU flnKljlgHRp als ze een grotere cup heeft zegt Liesbeth Van de Velde brand design A

J ffl ffiranHpRHraHHMM manager van PrimaOonna Twee jaar werkte hun ontwerpteam aan de ffi H
r l g g g collectie onder wie de jonge Vlaamse designer Toon Geboers die in 1

raMMPB 2010 Lady Gaga kleedde met een afstudeercreatie van de Ant VH
T mrnmiE werpse modeacademie Vernieuwing is zijn codewoord en ook IhV

I jwlglimiifWKiyK de collectie van PrimaDonna blinkt uit door haar vernieuwende r Bnjr
fËÊfflffTWBt #f materialen Benieuwd of we la Gaga aan het strand zullen BB 5 fc

159 95 09 365 2100 en www primadonna eu f J P
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A LUXURY APPROACH – PART OF VTK TEX
COSMIK VODKA
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