
STIJLKAMER 83 
Bij Stijlkamer83.nl vind je de 
hipste woonaccessoires en 
verlichting van bijvoorbeeld 

House Doctor en Ay Illuminate. 
Helemaal van nu, in 
Scandinavische stijl.  

stijlkamer83.nl

PROJECTBURO43 
Vind jij het soms ook lastig om 

met je inkomsten en uitgaven om 
te gaan? In een persoonlijk 

gesprek krijg je nu een gratis 
check-up van je huidige financiële 
situatie en toekomstige financiële 

mogelijkheden. Meer info op  
projectburo43.nl

SPA SEREEN 
Wellness aan het water 
Stap in de wereld van 

SpaSereen en je stapt in 
een wereld aan het water. 

Hier, aan de 
Maarsseveense Plassen, 
heb je alle rust en ruimte 

om wellness op jouw 
manier te beleven. Kom 

genieten in een 
ontspannen sfeer. Sauna, 
zwembaden, whirlpools, 

beauty, loungeruimte, tuin 
en een restaurant. Alle 

faciliteiten zijn erop 
gericht om van jouw 

verblijf een onvergetelijke 
gebeurtenis te maken.

Meer informatie over onze 
arrangementen en 

behandelingen, kijk op 
www.spasereen.nl. 

SCHOOL OF LIFE 
Wil je meer met bewustzijn bezig 

zijn? Of een coachingspraktijk 
opzetten? School of Life biedt je 

dé beroepsopleiding voor 
toegepaste spiritualiteit en 

energetische Levenstherapie. Kom 
snel naar een (oriëntatie)
workshop. schooloflife.nl

SHOEDICTION 
De mooiste designer schoenen 

van o.a. Etro en Giambattista Valli 
vind je bij Shoediction in de 

9straatjes. Laat je nu inspireren 
door de nieuwe wintercollectie  

op shoediction.nl!

WIJNINSTITUUT 
WIJNCURSUS 

Meer weten over wijn? Marie  
Claire lezeressen krijgen 5% 
korting bij inschrijving van 
minimaal 2 personen bij Het 

Wijninstituut van Claire & Liesette. 
Info en voorwaarden op de site. 

wijninstituut.nl

’T KRALENSTULPJE 
’t Kralenstulpje verkoopt o.a. 

organza cadeauzakjes, 
prijslabeltjes, sieraden, kralen, 

hobbymaterialen en onderdelen. 
Vanuit voorraad leverbaar dus 
meteen na betaling verzonden.
Alles wordt mooi als cadeautje 

verpakt en je ontvangt een leuke 
verrassing bij iedere bestelling! 

kralenstulpje.nl

VAN DAM COACHING 
Wil je meer uit je carrière 

halen? Boek snel vooruitgang 
en schakel een ervaren 
loopbaancoach in. Een 

investering waar je levenslang 
profijt van hebt! 

vandamcoaching.com

COCOLIOUSIOS
Yoga, Pilates Dans, of Body 

Balance liefhebber? Verhoog uw 
plezier door Toesox te gebruiken.
Meer grip, stabiliteit en hygiëne 
en stijl! Speciale Marie Claire 
actie: 10% korting met de code 

MarieClair#sept_2015
toesox.nl

LOUIS WIDMER 
De intensief hydraterende 

dagverzorging met 
uv-bescherming van Louis 
Widmer is geschikt voor de 
normale en gemengde huid  
(€ 24,90). louis-widmer.nl

promotie

ADRESJES,  
GIFTS EN  

UITSTAPJES, 
VOOR JOU  

GESELECTEERD 
DOOR MARIE 

CLAIRE.marieclaireEXTRA


