GIFT GUIDE
KERST 2021

IT'S THE MOST WONDERFUL
TIME OF THE YEAR

December, de warmste maand van
het jaar. Kerst vieren met familie en
vrienden, gezellig aan tafel schuiven
en de mooiste geschenken onder de
kerstboom.

Inspiratie nodig? Kijk dan verder in
deze gids.
Opgelet! De giftsets zijn limited
edition, d.w.z. slechts in beperkte
oplage verkrijgbaar.

WWW.BELLAMARA.BE
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Wat dacht je van een tijdloze look
met rode lippen en een strakke
eyeliner?
Inhoud: mini lipstick ‘Timeless’,
uitdraaibaar oogpotlood 'Ebony',
lip gloss ‘Spotlight’ !
TIMELESS & TEMPTING
29€
Door leveringsproblemen van de nieuwe
first class eyeliner zal deze in de setjes
vervangen worden door het nieuwe
uitdraaibare eye pencil 'Ebony'.

Creëer perfect brows in 1-2-3
met deze handige tools.
Inhoud: golden tweezer,
BrowXpert potlood (light to
medium of medium dark),
handspiegeltje.

BROW GAME
25€
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Set van 3 kleine kaarsen in
amberkleurig glas: Winterdag,
Gemberkoekje en Met Liefde.
De lekkerste geuren voor deze
winter.

TRIO GEURKAARSEN
25,95€

De kaarsen en geurstokjes van BBirds kan je ook afzonderlijk
verkrijgen.

KAARSEN & GEURSTOKJES
Vanaf 19,95€
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Speciaal voor de feestdagen zijn de MARC INBANE producten
tijdelijk verkrijgbaar in een Boutique de Luxe Gift Set met cozy
ledverlichting en GRATIS L’Eau Thermo Bottle (t.w.v. €29,95).
Keuze uit:

PERLE DE SOLEIL
DRUPPELS

HYALURONIC SELFTAN SPRAY

34,95€

34,95€

TANNING SPRAY

TANNING MOUSSE

39,95€

39,95€
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I.AM.KLEAN XMAS GIFTSETS
Met deze geschenken scoor je vast en zeker bij de make-up
liefhebbers.

LUXURY LASHES

FLAWLESS SKIN

49€

49€

EVERLASTING BEAUTY
MASCARA + POTLOOD
39,95€
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BBirds Cadeauset
Speciale editie 'MET LIEFDE'
Grote mat gouden kaars en
zwarte geurstokjes.
Feestelijker kan haast niet!

CADEAUSET 'MET LIEFDE'
41,95€

Duo Bodywash & Bodycream
Een diep voedende bodywash
en rijke lichaamscrème
waarmee je je huid elke dag
kan verwennen. De geur van
roze peper en jasmijn is
onweerstaanbaar!
DUO THIS IS FRESH/SOFT
45,90€
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I.AM.KLEAN XMAS GIFTSETS
Ga voor de total i.am.klean look met deze 2 giftsets.
Keuze uit Classy Nude of Classy Chiq. Bovendien krijg je vanaf 60€
aankoop aan i.am.klean giftsets dit haaraccessoire er gratis bij.

CLASSY NUDE
99€

CLASSY CHIQ
99€

Voor de moeilijke beslissers ;-)

Schenk je geliefde een
cadeaubon, altijd een
schot in de roos onder
de kerstboom!
BESTEL HIER JE
CADEAUBON

Niet gevonden wat je
zocht? Stel dan zelf je
cadeau samen en ik zorg
voor een mooie
verpakking.
Kijk in onze webshop:
WWW.BELLAMARA.BE

Belangrijke informatie omtrent bestellen:
- Bestellen kan via mail naar
(info@bellamara.be) of via de webshop
(www.bellamara.be).
- Giftsets zijn verkrijgbaar in beperkte
oplage. Op = op! Geef dus tijdig je
bestelling door.
- Cadeauverpakking nodig? Geef dit
zeker aan bij je bestelling (via mail of via
het veld opmerkingen als je via de
webshop bestelt.
- Je bestelling afhalen gebeurt na
afspraak, zodat er voldoende tijd is om er
een mooi geschenk van te maken.
- Je bestelling kan verzonden worden, de
verzendkosten bedragen 6,90€. Gratis
verzending is mogelijk vanaf 100€.
Fijne feestdagen!
Veel liefs,
Tamara

