
De favorieten
van Ingrid

Interior Delights | Koffiemok Berica 

Heerlijk cocoonen op de bank of in je favoriete 

stoel doe je met een kop koffie, thee of wat dacht je 

van chocolademelk met een toefje slagroom. Deze 

aardewerk mok is hier perfect voor.

Het geribbelde oppervlak geeft een stoere en 

alledaagse uitstraling en er zit een gespikkeld 

glazuur overheen. De mokken zijn verkrijgbaar in  

bruin en zwart. Bij aankoop van 4 stuks betaal je 

slechts € 4,95 per mok.

www.interiordelights.nl

Cadeautje van Hortusfreak  
Paper-time.nl verkoopt exclusief de 

groenplanner met tekeningen van 

Hortusfreak.

Een van de bestellers van een groen 

product op paper-time.nl zal worden 

verrast met het boek van Ruth 

Kornberger. 

www.hortusfreak.nl

Roppongi | Japanse wierook 

Scentsual frisse matcha is een wierook gemaakt in 

Japan van 100% natuurlijke ingrediënten, dus zonder 

toegevoegde chemicaliën. Steek een stokje aan en 

geniet 25 minuten lang van een heerlijk ontspannen 

moment en een aangename, subtiele geur in huis. €6,95

roppongi.nl

maison KOOS  | Twisted kaars

Bij een avondje ultiem cocoonen mogen 

kaarsen niet ontbreken. Deze gedraaide 

kaarsen zijn eigenlijk te mooi om te 

branden, maar eenmaal aangestoken 

creëer je een warme, stijlvolle sfeer in 

huis. Daarnaast zijn ze prachtig op tafel 

tijdens een feestelijk etentje of style 

de kaarsen op een mooie tray met je 

favoriete items. Verkrijgbaar in 3 mooie 

duotones in een set van 4 voor €16,95. 

www.maisonkoos.nl

Houtmoed
Zelfgemaakt is zoveel leuker!

Wanneer ’s avonds de regen tegen 

de ruiten slaat en de kaarsjes 

heerlijk aan staan, is er niks zo fijn als 

zelf iets creëren. Even uit je hoofd 

met je aandacht bij een prachtig  

DIY-project.

www.houtmoed.nl

Creëer een 
gezellig hoekje 
met deze DIY 
mini-tafeltjes

Op zoek naar sfeer in huis?
Dan hoef je niet verder te 

zoeken! Kijk eens bij deze 

adressen om heerlijk vanaf de 

bank te winkelen!

Hannehaves | Zussenarmband LOVE HEARTS

Je liefste zus(sen), BFF of ‘sister from another 

mister’ zijn belangrijke personen in je leven. Ook al 

zie je ze niet iedere dag, het dragen van deze ‘Love 

Hearts’ armbanden herinnert je aan jullie speciale 

band. Zo zijn jullie altijd dicht bij elkaar en weet je 

op afstand dat je aan elkaar denkt.

De armbanden zijn gemaakt van een mix van 

verzilverd, roségoud en vergulde hematiet-kraaltjes. 

Hematiet heeft een aardende, beschermende en 

harmoniserende werking op degene die steen 

draagt. Aan iedere armband hangt een hart-

bedeltje. Ze worden verpakt met een mooie Sister 

kaart: ‘Having you as my sister means I’ll always 

have a best friend.’ Ze kosten € 16,95 per stuk. 

www.hannehaves.nl
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