Advertentie

Winkelen met Vriendin
winkelen

Instant
2x meer
volume*
WellaFlex verhoogt de inzet en gaat voor
dubbel volume! De Instant Volume
Boost Collection, een collectie van
mousses en hairsprays, legt instant
ongelofelijke resultaten voor:
met slechts één schuimnootje
verdubbel jij onmiddellijk het
volume van je haar. Het geheim?
Het schuim bevat miljoenen
zuurstofdeeltjes die elk haar
afzonderlijk volume inblazen,
met een uitzonderlijk totaalresultaat.

Klaar om een hele dag
de show te stelen?
* vs. onbehandeld haar.

Een koortslip
voorkomen èn
behandelen!
SoreFix koortslippenbalsem is effectief in alle fases: bij tinteling,
blaasjes, jeuk en branderigheid. De transparante balsem vermindert
syÜtomen zoals blaasjes en korstjes en helpt sneller te genezen
door de unieke, gepatenteerde Zinkformule.
SoreFix heeft een UV-filter en bevat diverse hydraterende en
verzorgende bestanddelen, waaronder Vitamine E. Zo zorgt
SoreFix voor gezonde lippen waardoor de kans dat je opnieuw een
koortslip krijgt kleiner wordt.

Vaarwel koortslip,
hallo glimlach!
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Mijn huisdier
ik
Elke week in Vriendin: een lezeres
over haar bijzondere huisdier.
DINA-PERLA (29) is het baasje van
Gischmo (12). Dina-Perla woont samen
met Max (32).

Ik heb Gischmo vernoemd… “naar
een kat waar ik vroeger heel gek op
was. Het was de kat van de buurvrouw
en hij was heel lief en aanhankelijk.
Maar van de een op de andere dag
was hij verdwenen en ik heb hem
nooit meer teruggezien. Hij is me
altijd bijgebleven.”
Gischmo heb ik gekregen van… “een
klasgenote die een paar straten verderop
woonde. Ze had een nestje kittens en
had de meeste al weggegeven. Ze wilde
Gischmo niet zomaar aan de eerste de
beste meegeven, omdat hij zo lief was
en altijd bij haar op schoot kwam
liggen. Maar toen ik een keer bij haar
langskwam, was ik meteen verliefd en
besloten we samen dat ik hem mee
naar huis mocht nemen.”
Mijn kat kan niet zonder… “ons.
Dat klinkt misschien een beetje
raar, maar hij vraagt altijd onze
aandacht. Als wij boven zijn en
hij niet, komt hij naar boven.
Als we in een andere kamer zijn,
komt hij daar ook naartoe. Hij wil
altijd bij ons in de buurt zijn.”
Hij is gek op… “duiven! Ze zitten
vaak op ons balkon en dat vindt
hij geweldig. Dan begint hij te
piepen en gaat hij met zijn voorpoten tegen het raam staan. Heel
grappig om te zien.”

Geef je op voor deze rubriek via Vriendin.nl. Als je
wordt uitgekozen, krijgt je huisdier een heerlijk

Sorefix is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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