
STOER ACCESSOIRE
Deze open helmen van North Sails, met een vizier dat voldoet 
aan de strengste veiligheidsvoorschriften, zijn ideaal voor gebruik 
in de stad. De helmen zijn verkrijgbaar in de maten XS tot en met 
XL en zijn aan de buitenkant voorzien van leren bekleding.  Alle 
helmen worden verkocht in een bijzondere verpakking die onder 
andere bestaat uit een handige rugzak met gouden logo vanwege 
het vijftigjarig bestaan van het merk.  

FOTOTHERAPIE ÉN FITNESS IN ÉÉN!
Bindweefsel is het netwerk van ons lichaam dat bestaat uit cellen en de 
zogeheten ‘extracellulaire matrix’. Collageen is een integraal onderdeel 
van het bindweefsel. Helaas wordt deze bouwstof losser in de loop der 
jaren. Deze afname wordt zichtbaar in de vorm van fijne lijntjes en 
rimpels in de huid van, onder meer, het gezicht en het decolleté. De 
Q-Med Collagen BodyWave richt zich door middel van een unieke 
vorm van lichttherapie op het collageen in de huid. Dankzij de ‘Beauty 
Vibro Plate’, die zich tevens in de cabine van de Q-Med Collagen Bo-
dyWave bevindt, wordt de microcirculatie van het gehele lichaam ver-
beterd. Dit alles gebeurt tijdens een pittige fitness- workout, welke in 
verhouding niet veel inspanning vergt voor het ongekend afslankende 
en contourverstevigende resultaat dat deze genereert! 
Een sessie Q-Med Collagen BodyWave: vanaf €15,-

FUN & FASHION
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WAVE BAND
De gevlochten haarband is nog steeds een 
van dé accessoires van het jaar en dé trend in 
haarmode. Het houdt je haar strak in model 
en je sport ook nog eens modieus.

ONMISBAAR 
Deze nieuwe drinkfles is bijzonder handig voor in de 
auto, op werk en tijdens het sporten! Doordat de fles 
gemaakt is van speciaal ontworpen plastic wordt de 
smaak van het water niet beïnvloed, in tegenstelling 
tot andere drinkflessen. Een bijkomend voordeel is 
dat je zonder je hoofd naar achter te gooien, gewoon 
kan drinken.
Camelbak Bottle 500 ml € 14, 90

VOOR DE SPRINTERS
Nike heeft dit jaar een nieuwe editie van Nike+ gelan-
ceerd, de Nike Sport band. De eerste versie koppelde 
je iPod draadloos aan een sensor in je sportschoen. Op 
deze manier kon je tijdens het hardlopen je prestaties 
bijhouden. Met de nieuwe armband is de iPod over-
bodig. De hardloopgegevens worden opgeslagen op 
een minimalistische usb-stick. Deze is op je computer 
te synchroniseren zodat je een overzicht krijgt van je 
prestaties. Erg handig als je meedoet aan challenges of 
bijvoorbeeld een marathon loopt!
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 FOR MALE     & FEMALE

WIST JE DAT:
De vrouwelijke shopper gemiddeld 3,5 kilometer per tripje aflegt? Als ze aan een gemiddelde 
van vijf shopuitstapjes per maand komt, dan is dat dus 17,5 kilometer per maand of 210 kilo-
meter per jaar. Per 1,5 kilometer verbrand je ongeveer 100 calorieën. Een shoptrip is dus goed 
voor meer dan 12.000 verbrande calorieën per jaar. Dit staat gelijk aan 43 chocoladerepen!


