
PRIVÉ’s beauty-expert  
JOHN KOOIJMAN tipt hip Berlijn  
en geeft frisse en sensuele geuren 
cadeau. DR. ELIAN BRENNINK- 
MEIJER introduceert een unieke  
hairfiller en je krijgt 10% korting op 
een top-oogserum in de Lezersactie 
van de Week. 

Een leuke city-trip is niet alleen  
inspirerend, maar ook een mooie 
aanleiding om met een nieuw  
beauty-regime te beginnen.  
Bijvoorbeeld elke avond (voor je  
het weet is het zomer) je voeten  
insmeren en je nagelriemen een 
oliebadje geven.

10% KORTING
 VOOR JOU

Beauty
   & more...

Bekroond! 
van de Week
Lezersactie

by John

Skin 
power!

‘Mensen praten 
nu eenmaal 

graag, dus geef 
ze iets om 

over te praten’
Lady Gaga

Fresh 
& Pink
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By John is gevestigd in het prachtige  
Arsenaal van Jan en Monique des Bouvrie 
in Naarden-Vesting. 
www.byjohn.nl - facebook.com/byjohn.nl
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Tip
van John

Boucheron pour Femme is een prachtige, 
tijdloze klassieker. Met sprankelend fruit en 
een sensueel boeket van witte, oriëntaalse 
bloemen. Een onvergetelijke geur voor 

vrouwen met lef die de geur 
van verleiding dragen als 

de finishing touch van 
hun outfit. Wij geven 

een flacon cadeau.
www.prive.nl/
beauty

Dr. Elian pesenteert de 
eerste haarfiller ter wereld
De vooraanstaande dermatologe Elian Brenninkmeijer introduceert  
’s werelds eerste hairfiller in Nederland. Een product om razend enthou-
siast over te worden. Geschikt voor mannen en vrouwen met een milde of 
ernstiger vorm van haarverlies of alopecia of dunner wordend haar. Het 
gaat om een van de meest effectieve en klinisch bewezen behandelingen 
tegen haaruitval, Dr. CYJ Hair Filler. Deze 
hairfiller werkt op basis van een unieke, 
gepatenteerde formule van zeven revo-
lutionaire peptiden en hyaluronzuur.  
Dr. Brenninkmeijer: ‘De eenvoudige  
behandeling met kleine injecties in de 
hoofdhuid biedt veel voordelen. Het stopt 
haaruitval, revitaliseert de haarfollikels en 
haarcellen, stimuleert de bloedcirculatie 
en hydratatie in de hoofdhuid, leidt tot  
teruggroei van nieuw en sterker haar en 
verbetert het totale haarvolume.’  
Voor meer informatie:  
drelianbrenninkmeijer.nl

De sieraden 
van Dos por 
Dos zijn 
tijdloos en 
uniek. Ont-
worpen 
voor vrou-
wen met 
een eigen 
stijl, vrou-
wen die niet 
klakkeloos 
volgen wat 
de mode 
voorschrijft. 
Zoals deze 
prachtige 
14k vergul-
de oorbellen 
met groene 
agaat en uitgesneden buffelhoorn uit de SS19-collectie.  
Wij geven een set van deze fraaie oorhangers cadeau.  
www.prive.nl/beauty • www.dospordos.com

De Touch of Colour van 
Hannah is de finishing 
touch na je huidverzor-
gingsroutine. Het zorgt 
voor een onberispelijke 
teint, dankzij het key 
ingrediënt Ronaflair Flaw-
less. Een mix van hoog-
waardige pigmentpoeders 
die matterend, kleurcor-
rigerend, huidteintbalan-
cerend én perfectione-
rend werkt op je huid. Een 
mix van siliconenoliën 
zorgt ervoor dat kleine 
oneffenheden onmiddel-
lijk worden opgevuld en 
dat je sun kissed teint 
mooi egaal en mat wordt. 

De roze flacon is een knipoog naar de voorjaars-
schoonmaak en geeft je meteen lentekriebels, 
maar het frisse bloemige parfum van Moschino 
Pink Fresh Couture geeft je veel meer dan dat. 
De uitbundige Eau de Toilette is onweerstaan-
baar met sappige roze grapefruit een vleugje 

cassis, wilde rozen en wellustige granaat-
appel. Sensueel door cederhout en musk. 
Wij geven een flacon cadeau.  
www.prive.nl/beauty

Tijdloos mooi

Hip 
Berlijn

TUI heeft de meest fantastische citytrips. Ga bijvoorbeeld 
een lang weekeinde naar hip Berlijn met zijn vele beziens-
waardigheden, mooie winkels en trendy restaurants. Ver-
blijf in het centrum van de stad in het Riu Plaza Hotel waar 
je je dag begint met een heerlijk ontbijtbuffet met live  
cooking. Ga uitgebreid shoppen in het beroemde winkel-
centrum KaDeWe, op slechts enkele minuten lopen, en  
geniet van de unieke sfeer. 
Tip van John: Boek de Superior kamer of een Suite, 
allebei met een zee aan ruimte en een zálige badkamer. 
www.tui.nl
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Lifting Eye Serum van 
Immupure wordt be-
slist je favoriet! Immu-
pure, onderscheiden 
met een beauty award 
voor beste eye serum, 
geeft een instant eye 
lift in slechts negentig 
seconden. Het maakt 
de huid strak, egaal en 
stralend. Exclusief ver-
krijgbaar bij ByJohn en 
perfect voor vrouwen 
en mannen. Privé- 
lezers betalen voor  
dit topproduct geen  
€ 135,-, maar € 121,50. 
Ga naar www.byjohn.nl 
en vul de code in 
(prive10) voor de 
korting.
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Sensueel 
boeket
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