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VOEL JE WEER 

ENERGIEK!

Co-enzym Q10 is het 

sleutelelement in de 

energieproductie in élke 

cel van het lichaam.

In de mitochondriën, 

de energiecentrales 

van onze cellen, wordt 

onze levensenergie, het 

ATP, geproduceerd. 

Ubiquinol, de actieve 

vorm van het co-enzym Q10, neemt deel aan een essentiële stap 

in deze energieproductie. Zonder ubiquinol zou het menselijk 

lichaam geen energie bevatten. De voedingsaanvulling BioActive 

Q10 van PHARMA NORD bevat 100% natuurlijk co-enzym 

Q10 zoals het in het lichaam actief is én vitamine C voor een goede 

energieproductie. Het is te koop in je apotheek, nu ook in promotie-

verpakkingen, reeds vanaf Ä 12,95.

www.pharmanord.be 

ALTIJD EEN KRAAN DIE BIJ JE PAST

Iedere keuken is anders. Daarom biedt QUOOKER een brede 

collectie kranen. Zo zijn er ronde, rechte, klassieke en moderne 

modellen en zijn alle kranen verkrijgbaar in verschillende finishes. 

Van tijdloos chroom 

of rvs tot uitgesproken 

zwart, goud en messing 

patina. Je kan naast 100˚C 

kokend, warm en koud 

ook gekoeld en bruisend 

water uit de kraan tappen 

als je de Quooker CUBE 

op jouw systeem aansluit. 

Zo heb je altijd een kraan 

die bij je past. Voor welke 

kraan je ook kiest. 

www.quooker.be 

ONTSPANNEN WANDELEN

De sandaal ‘Coraline’ van MEPHISTO leidt je door een 

ontspannende nazomer. De opvallende plateauzool met 

anatomisch gevormd kurkvoetbed en metallic leder met 

perforatie, alsook de gekenmerkte lederen applicatie op de 

klittenbandriem maken van deze schoen een echte modieuze 

blikvanger. Deze trendy en comfortabele sandaal kost Ä 139. 

www.mephisto.com

REVOLUTIONAIRE  

ZONNEBESCHERMING

Veel mensen gebruiken geen 

zonnebescherming in het gezicht omdat 

er een witte waas kan achterblijven, 

het plakt of niet goed te combineren 

valt met make-up. Een dagcrème of 

foundation met een lage SPF biedt 

vaak te weinig bescherming. 

Blootstelling aan de zon zonder 

bescherming is nochtans de grootste 

oorzaak van huidveroudering 

en rimpels. Het gebruik van 

zonnebescherming kan ook huidkanker 

helpen tegengaan. Het Belgische merk 

SUNDAY BRUSH biedt de perfecte 

oplossing voor de genoemde bezwaren: 

het is de eerste minerale zonnepoeder 

met SPF 50 én 100% natuurlijke 

ingrediënten. Dankzij de handige 

borstel kan je gemakkelijk het poeder 

aanbrengen op de huid, waar je ook 

bent. Geen gedoe meer met plakkende 

handen, make-up of een vette huid! 

www.sundaybrush.com 
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