BOEK

UPDATE

KANS
MAKEN?

LIFESTYLE

We geven 5 boeken weg!
Stuur een mailtje naar:
redactie@oseberg.nl
o.v.v. Doornroosje

MAIL
& WIN!
Geboortekaartje
inlijsten? Mail naar:
redactie@oseberg.nl
o.v.v. Deurloo Lijsten
en maak kans!

Doornroosje komt tot leven

Om in te
lijsten

Wat is er leuker dan
het laten inlijsten van een
geboortekaartje, rompertje
of eerste paar schoentjes
in plaats van ze te laten
verstoffen in een oude
doos? Bij Deurloo Lijsten
in Amsterdam lijsten ze
met alle liefde deze eerste
herinneringen met de hand
in, zodat er kunstwerkjes
aan je muur komen te
hangen. Door het gebruik
van materialen van museale
kwaliteit blijven ze ook nog
eens goed geconserveerd!
deurloolijsten.nl
Meedoen met deze
winactie? Dan maak je
kans op een lijst op maat
t.w.v. € 65! Je kaartje mag
maximaal 15x20 cm
meten en als je tot de
winnaars behoort, kies
je een passende lijst en
passe-partout uit het
geselecteerde aanbod in
de winkel in Amsterdam.

022 fabulous mama

In deze navertelling van het klassieke ballet De schone slaapster ontmoeten we
de koning en de koningin, als ze een feest geven om de geboorte van hun dochter
prinses Aurora te vieren. Een boze fee komt binnen en spreekt een verschrikkelijke
vloek over het prinsesje uit. Zou er iemand zijn die haar kan helpen?
In dit boek zit muziek. Op elke bladzijde kun je op een noot drukken, waardoor
het verhaal tot leven komt op de klanken van Tsjaikovski’s Doornroosje, net als bij
de andere titels in deze serie zoals Een Jaar In Eén Dag en De Notenkraker,
gespeeld door een echt orkest! Aan het eind van het boek vind je alle muziek nog
een keer! Met illustraties van Jessica Courtney-Tickle, € 19,95, christofoor.nl

KEEP IT
COOL!

Ondanks een goede
zonbescherming kan het zijn dat
de huid toch net iets te veel
door de zon wordt gekust. Zeker
bij je spelende kroost liggen een
rood neusje, licht verbrand
voorhoofd of gloeiende schouders
helaas snel op de loer. Waar in
het verleden komkommer en yoghurt
werden gepakt om de huid te
verkoelen en kalmeren, is het nu
tijd om met het Hydro Mask van
hannah een gloeiende huid of
zonnebrand aan te pakken. Dit
masker hydrateert, herstelt en
verzacht de huid en voorziet haar
van een ultiem vochtcomfort,
directe verkoeling en voelbare
kalmering. Daarnaast is het
makkelijk in gebruik en zeer
geschikt voor zowel jezelf als je
kids als aftersun. Coole tip: zet
het masker in de koelkast voor
een optimaal verkoelend en
verfrissend effect! 45 ml € 33,
hannah.nl

LIFESTYLE
BEAUTY

ALTIJD GENOEG

Nieuw van Hema: de babybox, een maandvoorraad duurzame luiers en billendoekjes, gewoon bij jou thuisbezorgd. abonnement is flexibel, je bepaalt namelijk
zelf waar en wanneer je het wilt laten bezorgen. Zo houd je waardvolle tijd over om
aan je gezin te besteden en heb je altijd voldoende in huis. De luiers bestaan voor
ruim 50% uit duurzame materialen, hierdoor wordt er 20% bespaard aan CO2uitstoot. De babydoekjes bestaan voor 99,4% uit water en een beetje viscose, en
bevatten geen plastic, alcohol, parfum of lotion. Dat maakt ze geschikt voor alle
huidtypes, van een normale huid tot een gevoelige babyhuid. Dat is dus beter voor
je baby en voor het milieu dus. Een abonnement op de babybox is verkrijgbaar
vanaf 42 euro per maand en altijd opzegbaar. Eerst liever proberen? Bestel dan
een probeerbox voor 10 euro. De luiers zijn verkrijgbaar van maat 1 t/m 6. Meer
informatie en bestellen via via hema.nl/babybox.
fabulous mama 023

