
     5756     

Warme 
lente
\\\SHOPPING\\\

GOUDEN TOP
De Good Karma yogatop van bioka-
toen is al jaren een favoriet bij Urban 
Goddess. Te koop in verschillende 
kleuren, waaronder dit prachtige 
Gold. Dankzij de plooitjes en dubbele 
laag stof te dragen zoals je zelf wilt. 
Vouw je ’m een beetje dicht rond de 
hals, dan heb je geen inkijk bij 
vooroverbuigingen.  
€ 44,95, urban-goddess.com 

HOERA, 
VOORJAARSZON

De zon komt er weer aan! Verwen je 
huid met Chi Super skin Aftersun, een 
biologische en plantaardige aftersun 

op basis van sesam-, calendula-, 
jojoba-, kokos- en castorolie. Voedt en 

verzorgt. Roos en rode mandarijn 
geven ’m een lekker zonnig geurtje. 

€ 24,50, chi.nl

Seventies!
Lekker dun en elastisch zijn de 
leggings van Yoga Democracy, 

met een brede tailleband. Ze zijn 
gemaakt van gerecyclede pet- 

flessen en hebben zelfs uv A- en 
uv B-bescherming – handig voor 
buitenyoga of SUP-sessies. Ook 
te krijgen als bell bottoms, voor 
het betere flowerpowergevoel.   

Legging € 79,- via o.a. yogisha.
nl, bell bottoms € 89,95 via 

yoga-specials.nl

Blije voeten 
Geliefd bij yogi’s: Organic Warming 
Magnesium Footbath Salt, van JOIK 
uit Estland. Met gember en mosterd 
– in noordelijke landen zijn mosterd-
baden traditioneel hét middel tegen 
verkoudheid en een verstopte neus. 
Een badje met dit fris geurende zout 
ontspant en verwarmt de voeten. 
€ 12,- via solobiomooi.nl

Serieus leuk
Met dit shirtje van biokatoen 

draag je op een leuke manier een 
serieuze boodschap uit. Zoals 
oprichter Savvy van het Britse 
merk The Vegang World zegt: 
‘Together, let’s be ridiculously, 
radically, endlessly kind’. Ook 

vriendelijk is dat Savvy een deel 
van de opbrengst schenkt aan 

dierenasielen. 
€ 31,- via shoplikeyou- 

giveadamn.nl

Zoet  
zinnig
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Met liefde gemaakt 
De intuïtieve tekeningen die Dirkje 
van Love & Other Necessities maakte 
over thema’s als liefde en eenheid 
vormen het design voor de produc-
ten. Van yogaleggings en -beha’s tot 
uniseks hoodies en rugtassen. 
Legging € 69,99, hoodie € 89,95, 
loveandothernecessities.com

Rozenkwarts
Mag je wel wat liever voor jezelf zijn? Enter 
de speciale zelfliefde-lijn van Rock Your 
World. Al hun producten bevatten kristallen. 
Deze Go Love Yo’self roller bevat rozenkwarts, 
en essentiële oliën die op het hartchakra 
werken. Even rollen en dan, hup, een serie 
hartopeners doen op je mat!  
€ 25,95, 10 ml, rockyourworld.nl

Duurzaam drinken
Zo mooi, deze drinkfles van 
gerecycled glas! Dat is het 

handige van glas: het kan steeds 
opnieuw worden omgesmolten 

en hergebruikt. Van CARRY 
Bottles, verkrijgbaar met zes 

verschillende designs.
Inhoud 700 ml, € 29,90 via 

ontherightfoot.nl

Levensboom
Pau D’Arco lijkt wel een wondermiddel. In het  

Amazonegebied gebruiken inheemse stammen de 
schors ervan voor een hele reeks kwalen, waaronder 

verkoudheid, infecties en griep. Deze roze bloeiende 
boom wordt niet voor niets tree of life genoemd!

Pau D’Arco – Anti-Candidal van  
Anima Mundi Herbals, € 35,- via iloveyoga.nl

GOED VERHAAL
De sieraden van A Beautiful 
Story zijn niet alleen mooi,  
er zit ook een goed verhaal 
achter: alle producten komen 
van kleine fairtrade-ambachts-
werkers in Nepal. Lief cadeau-
tje voor iemand die je nu 
moet missen is de Jewelry 
Postcard, een ansichtkaart 
met een armbandje.  
€ 11,95, abeautifulstory.eu
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