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Ten burele van

Women's Health maken
we velerlel avonturen

r,ve zolang het
binnen de perken van
beschaafdheid blitft graag met jullre delen

mee, die

SKADIVAN PAASSCHEN

Haar lessen en yogaworkshops
zrtten altild vol, en dat komt
niet alleen door Skadi's fijne
stenn Haar jarenlange ervaring
en moore visie op yoga deelt ze niet
alleen in haar lessen, maar ook in haar
boek Yoga geeft ruimte. Wil vroegen
ons af: wat zit er in Skadi's sporttas?
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Dit handdoekle
heb k a tijd bit me.
Hand g tijdens een

DEODORANT, THE
COTLECTION
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Willemijn Kornelis en

Liselotte
Wannijn wii en
met hun onllne

#trainlikedafne

schoonmaken.
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Omdat lk vaak van de ene
es naar de andere es f ets,
deo's zln hee

Groepsselfie met Dafne
Schippers en de tien
trotse winnaressen van
de workout challenge.
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ELEVATOR PITCH

Ashtanqa voqa es
r,vaarb I le veel
zweet, of rqanneer
het heeft geregend,
maar ook voor
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beyatten geen schade lke
stoilen.
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inspireren

k heb a ttd een iPod bt
me, r,vant t ldens m jn
yoga essen (met name b l
Yrn yoga) gebruik k vee
muziek. M jn favor ete

tot'betere'
keuzes. Ze

geven onder
andere
informatie
over gezond
leven, hea thy
recepten,
natu
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De VN r ep 2016 uit tot

het -laar van de Boon.

want peu vruchten ziln
goed voor meer dan

album op het moment is
S/eep van Max Richter.

chiii con carne alleen.

@blijeboon
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hr dverzorging,

SANO

sport, detor, yoga en de

aatste trends. 'We wl len rn
ons on ine magazine laten
z en we ke alternatleven er
z jn voor dagelrjkse gewoonten.
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beter weet ook bewustere
keuzes maakt.' Het s vaak
moe ijk om ze f de ju ste
weg te vinden in de w rwar
van health-producten dre er
legen"\ oo,d,g on '\otl I 2..^
Om het makkelilk te maken
hebben ze Hea thbox.nl op
-.
de -arL - gebrac'r. W i een L se otte geven als
hea thcoaches workshops
over een gezonde festy e
en hebben detoxprogram
'ra s gesc f e. e- r oo' .h , s.
Ook organ seren ze spec ale
v,,e ness-detoxweekenden.
l'4eer tnfo; bebio.nl

CALENDULA

PERSONALFLOW\A/

BALSEM

De persona Floww zet

Dit s ook zo'n filn

schade lkestra ng om n
goede stral ng. k heb het
apparaatje altrld brj me, we
\ i eten n et ,rrat stra ng op d.o
an!lere iei'm jn met ons doet.
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Ircht, waardoorje hem eenvoudig mee
kunt femen op de fiets, of op reis.

product. Het s
goed loor op 1e
iipper en b
dr'oqe hander.
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Cadeautip: op
Wearesommos,nl
praten deze knappe
sommeliers ie blt over
wijn. Met lekkere

pretpakketten.
#sommos
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ANNEI\4AR E BORLIND
lk heb jaren geen cremes meer
gebru kt vanwege de schade jke
stoffen die erln zrtten. lVaar tk kreeg
zo sne r mpels in dre periodee. Deze
zonnecrbme rs erq g oerJ.boelind.con
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JACOB
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lk smeer e ke

ochtend voor de
es rnlln handen
ln met deze olle,
het rulkt lekker
en brengt rust

Volg ons op lnstagram
via @womenshealthnl
of de hashtag
#wo menshea lth. n l.
Zien je daar, gezellig!
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