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EILJ GUERLAIN
IN PARIJS
DE GROOTSTE
BEAUTYTEMPEL
TER WERELD

'WIJ SPOTTEN
OVERAL LEUKE
MANNEW'
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KOPP AARSTERS
ELKE LIJSTERS
EN A MATOUKOU
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Zeg het met 13 frambozenhartjes,
verpakt in een stijlvol wit etui. Speciaal
voor Valentijn creeerde chocolatier
Pierre Marcolini een mini-versie van
zijn elegante 'Sac Intense'.
Verkriigbaar in de Marcoliniwinkels,

Gedurfd en verleidelijk zijn de eau de
toilette en de fragrance mist van de
White Musk-lijn van The Body Shop.
Deze cadeauset wordt verkocht in een
hartvormig doosje.

Eerder de fruitige toer op? Met deze
Pate de Fruits- hartjes van Daskalides
is je lief vast ook wel te verleiden!
Prijs: 29 euro per kilo
daskalides.com

Prijs: 35 euro, thebodyshop.be

16,90 euro

VERWEN N ERIJ EN
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Een fles om mee uit
te pakken! Hij ziet er
niet alleen mooi uit,
de inhoud is evenmin
te versmaden. Lekker
als aperitief, maar ook
bij vis, gevogelte, wit
vlees en bij een hartverwarmend dessert.
Nicolas Feuillatte,
Champagne Brut,
Boherne Chic,
25,60 euro.

Met deze Heart-tas van het Belgische
Awardt leg je je hart - letterlijk! - in de
handen van je liefste.

In sommige
supermarkten en in
de wijnhandel

Heart-tassen: 59 tot 74 euro
awardt.be
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Met de hand gemaakte glitternagellak, dat is nog eens een persoonlijk
cadeau. Te koop op de webshop Sorbetseams in twaalf varieties, waaronder
For Lovers in a Rush, What Keeps us up
at Night en Summer in Dallas.

Het rode viltje van deze ring van Infini
kun je er uitnemen en vervangen door
viltjes in andere tinten. Zo geef je je
eigen toets aan het ontwerp.
Prijs: 33 euro
infini-juwelen.be
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OITION LiMirri

ru e w,

Prijs: 34 euro
sorbetseams.com
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Speels en sexy set uit luxueuze avantgardistische lingeriecollectie van Madame SuperTrash.
Prijzen van 27,95 tot 94,95 euro, supertrash.com
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