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SWATCH
Een zeemzoet cadeau! Swatch pakt
uit met een horloge in de kteuren
van een zuurstoksnoepje.
Sweet Valentine-horloge: 60 euro.

Lieflijk en klassevol. Gucci verwent haar
met deze oorbellen uit de Flora-collectie.

WWW.SWATCH.COM

Oorbellen: 280 euro.
Info: 02-344.48.57.
WWW.BLANPAIN.NET

INFINI
Het rode vittje van deze ring van Infini
kun je er uitnemen en vervangen door
viltjes in anderetinten.Zo geefje je
eigen toets aan het ontwerp.
Ring in edelstaal met een kleurriike toets
in vilt: 33 euro.
WWW.INFINI-JUWELEN.BE

GARCIAJEANS
Zeg het met een leuke print! Wij zijn
alvast weg van de combinatie van
marinestreepjes en een vrolijk
hartje van Garcia Jeans.
T-shirt: 25,99 euro.
Info: 00 31-786.832.266.
WWW.GARCIAJEANS.COM

_

TITTODESIGN
Een frivoolstrikje geeft de rode kralenketting van TiTTo een speels accent.
Nuis-halsketting: 63 euro.
Info: 051-23.29.00.
WWW.TITTODESIGN.COM
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ALAIN AFFLELOU

AWAR DT
Met deze Heart-tas van het
Belgische Awardt leg je je hart
-letterlijk! -in haar handen.

Is je geliefde fan van een tikje retro?
Dan is deze brit met bolletjespatroon
van Alain Afflelouiets voor haar.
Mickey-zonnebril: 96 euro.
WWW.ALAINAFFLELOU.BE

Heart-tassen: 59 euro (small),
64 euro (medium), 74 euro (Large).
Info: 015-27.16.48.
WWW.AWARDT.BE

ANNELIES TIMMERMANS
Deze strakke, zomerse witte
handtas van Annelies Timmermans valt beslistin de smaak
van stijlvolle dames.
Louis Zeus-tas: 322 euro.
Info: 03-336.31.18.
WWW.ANNELIESTIMMERMANS.COM

ETA M
Sexy! Met dit setje van Etam Lingerie
verwen je niet enkel haar, maar ook
jezelf.
Love me-bh: 24,90 euro,
shortie: 14,90 euro.
Info: 02-349.72.11.
WWW.ETAM.COM
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MAGALI PINCHASI

SCA BA L
Een klassieker, maar wat voor
dén! Deze stijlvolle das van Scabal
geeft zijn kostuum meteen extra
cachet
Das: 90 euro.
WWW.SCABALCOM

G STAR RAW
-

Voor stoere mannen pakt
G-Star Raw Eyewear uit met
dezeAviator-zonnebriL
Zonnebril: 139,95 euro.
Info: 00 31-205.815.000.

'You're all! need'. Duidelijker kun je niet
zijn op Valentijnsdag. Dit koraalrode
armbandje in geweven katoen met
verguld medallion is een van de creaties
van de jonge Antwerpse ontwerpster
Magali Pinchast ARe kleurrijke armbandjes zijn volledig handgemaakt.
Korte berichtjes sieren het vergulde
plaatje. Er zijn ook armbandjes met
ftowerpovver rozetjes of diarnantjes.
Prijs: 41 euro. Andere armbandjes:
25 tot 55 euro. Nlet smiley in dia mantles:
275 euro. Via webshop. Ook bij Princess
Blue of Blossoms & Design in Antwerpen.
WWW.BE - BYMAGALIPINCHASI.COM

WWW.MARCHON.COM

STUTTERHEIM
Stutterheim is een jong Zweeds
label dat op de oude gele vissersjassen gebaseerde regenjassen op
de markt brengt. Onlangs werd de
Arnedkaanse rapper
Jay Z in de `Stockholm'-regenjas
gespot. Nu nog jouw lief!
Regenjas: 225 euro (model
zonder binnenvoerina
Stutterheimi wordt onder
meer verkocht bij Rewind
(Gent), Privejoke (Brussel) en Lef (Antwerpen).
WWW.STUTTERHEIM.COM

ROBERT CLERGERIE
Houdt hij van een dandy look?
Dan zijn deze schoenen van Robert
Clergerie misschien zijn ding.
Schoenen: 470 euro.
Info: 02-548.14.87.
BUDDHA TO BUDDHA

WWW.ROBERTCLERGERIE.COM

Liefde is ... een armband met een lief
bericht.je.
Buddha to Buddha, Love Message-armband: 99 euro.
Info: 0494-04.68.88.
WWW.BUDDHATOBUDDHA.COM

BENETTON
Een (hanOverwarmend cadeau,
dat is deze kasjmieren trui van
United Colors of Benetton!
Kasjmieren trui: 46,95 euro.

SKINY
Pittig en sportief. Liefde heeft
sorns vveinig om het lijf.
Skiny, boxershort: 19,95 euro.
Info: 03-830.32.52.

WWW.BENETTON.COM

WWW.SKINY.COM

LN BEANIES

ATELIER 11
Hij staat aan het roer ... van jouw hart.
Atelier 11, Bon Voyage-manchetknopen
(verguld): 123 euro.
Info: 03-248.11.64. WWW.ATELIERELF.COM

Een wintersportvakantie in het
vooruitzicht? Dan is de XXL beanie van
LN Beanies een hip en handig cadeau
voor op de piste.
XXL beanie: 55 euro.
WWWINBEANIES.COM
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