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DE TERUGKEER 
VAN DE HARIGE 

POES 

STERRENKUREN 
LUXE DETOX BIJ 

JE THUIS 

SHOOT &INTERVIEW 
DRIES VAN NOTEN 
A.F.VANDEVORST 
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MAANDBLAD 4,90 € 

YUMI SHOWT 
DE ZOMERTRENDS 

+ SHOPPING 

VICTORIA 
BECKHAM 

DE VROUW DIE 
ZICHZELF UITVOND 

REIZEN 
MONACO IN HET 

SPOOR VAN 
GRACE KELLY 

LUPITA 
NYONG'0 

KLAAR VOOR DE 
HOLLYWOOD HALL 

OF FAME 

HIPHOP MODE? 
FO SHIZZLE 
MY NIZZLE! 
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De zomerse bloemenprint-
trend wordt doorgetrokken near 
beachwear. < Dolce & Gabbana 

OLD SKOOL BELLEN 
Omdat de gsm veertig jaar 
bestaat, geeft Biotone zijn eerste 
exemplaar op de markt opnieuw 
ud-.The Brick' is zo grootals een 
brooddoos en voorzien van een 
originele 80's sound. Vet. 

PAA- 
Quinoa beu? 
Teff, of Ethiopisch 
liefdesgras, is het 
nieuwe glutenvrije 
supergraan. 
Het veriaagt de 
suikerspiegel en 
helpt bij de aan-
maokvan rode 
bloedcellen. 

Trendmeter 

1 
ERGO CHIC 
De topsandaal van de zomer is 
weinig delicaat, maarwel super-
comfortabel en zo mogelijktoch 
elegant.< Zara 

VANITY 
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MOOD SHIRT 
Genoeg van groteske logo's? 
Draag je hart op je mouw en je 
gemoedstoestand op je borst. 

Déjeuner sur l'herbe Jefferson Market Garden in New York onder een stralende 
zon, romantische live muziek, een organische lunch en water uit de Kibune Shrine in Kyoto. 
Het Japanse label Cosmic Wonder krijgt wat ons betreft de prijs voor origineelste presentatie 
van het seizoen. De collectie is ingetogen, met casual wear - losse pantalons, tunieken, wilde 
tops - in zacht getint linnen. 
www.cosmicwonder.com  

SPOT ON 
Bureau- of tafellamp van 

bamboehout Met munt- 

groen metolen kapje. 

www.gaspard-by-dbe,  
105 € 

. 	 - 

1111111101611111111ingois 
Ode aan Mandela Toen de Gentse Jo 

De Visscher inspiratie voor hoar zomercollectie 

vergaarde, kon ze niet weten hoe actueel die van-

daag zou zijn. 'Nelson Mandela', de biografie over 
het leven van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder/ 

politicus, diende als basis voor de lijn. Rode draad 
doorheen het boek zijn de dingen die Mandela 
graag at, dus gaf De Visscher alle stukken de naam 
van een Afrikaans gerecht. Warme Afrikaanse 
kleuren en een knipoog naar traditionele outfits als 
djellaba's en kaftans, een collectie die zin geeft in 
een broeierige zomer. 
www.jodevisscherbe 
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