LIU JO
Feest !

Heb je al een outfit voor de kerst ? Bij Liu Jo vind je mooie feestjurken met zwarte kant,
topjes versierd met glitter en pailletten maar ook deze groene nauw aansluitende
feestjurk met sierspijkertjes en een aparte mouwinzet. Draag er een mouwloos vest
van nepbont op, ook in dit fabelachtige bosgroen. Voor een vleugje glamrock !

NIEUWS

ELLE

liujo.com

SONOS ONE
Draadloze speaker
De Sonos One is een compacte strakke
speaker waarmee je muziek kunt
streamen en die je binnenkort zelfs met
je stem zal kunnen bedienen. Sonos
is een beetje de hippe vogel onder de
speakers: met zijn zwarte of witte design
past hij in elk interieur. Ook is ie slim: met
de touchbediening kun je pauzeren
en nummers overslaan. En het geluid is
fenomenaal. sonos.com

MATTIOLI
Puzzle

AHOOGA
e-vouwf iets

Ahooga is een comfortabele, elektrische
en ultralichte vouwfiets met een
scharnierloos stevig kader en een pure
vormgeving die maar liefst in 215 kleuren
te krijgen is. Met deze e-bike blijft het vlot
en aangenaam fietsen, zelfs na uitval van
de elektrische aandrijving, wat dus zorgt
voor een rekbare autonomie. Designed
with love in Belgium. Made in Europe.
ahooga.bike

IRO
Japanse matcha

Japanse matchathee blijkt rijk aan
antioxidanten, vitaminen en mineralen
en ondersteunt het immuunsysteem.
Bereiden is een peulschil: je vermengt
het felgroene poeder met water en
klopt het dan op tot schuim. Ontdek
de weldaden van organische Iro
matchathee met de Discovery Box van
het merk, waarin een klopper, een zeefje
en een theekom zitten. Alles kortom voor
een heus Japans theeritueel.

De iconische Puzzlecollectie van het
Italiaanse juwelenmerk
Mattioli moet het
hebben van moderne
trapeziumvormen en gewaagde kleuren.
Inspiratiebronnen waren onder meer de
kunstwerken van Kandinsky, Mondriaan
en Calder. Dat leidt tot deze mooie ring
van roze goud bezet met diamantjes en
paarlemoer van een sensationele felroze
kleur. mattioligioielli.it

JUTTU
Kerstversieringen

Juttu is een conceptstore in Antwerpen,
Brugge en Roeselare. Voor de
cadeautjesspotter is de winkel een
goudmijn. Er is een afdeling food (mosterd,
granen en snoepjes…) en een afdeling
home & deco (met wenskaarten, vazen
en andere hebbedingen). En een fraaie
collectie kerstversieringen om in de
kerstboom te hangen: cactussen, een
ananas, een ruimtevaarder, een raket, een
toekanvogel … exotischer wordt het niet.
juttu.be

matcha-iro.com
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