Goed gevonden

Deze maand onder redactie van Arlette Bruser, Sander van Dijk

The iPhone has arrived
Het is Apple weer gelukt... lange rijen voor de iStores. Iedereen wil de nieuwe iPhone 4 in bezit krijgen.
Dunner, krachtiger en onmisbaar! Eindelijk kun je elkaar zien tijdens het bellen. Met één tikje kun je
naar je kinderen zwaaien, een glimlach van het ene continent naar het andere sturen of je beste vriendin
zien lachen om je verhalen. Je crewreizen leg je eenvoudig vast met je eigen high definition camera, die je
vervolgens op je iPhone 4 kan bewerken tot een kunstwerkje met iMovie. Kijk op apple.nl voor meer informatie.

Spa & sap

De zomer gezond afsluiten? Dat kan! Bij het Spa Zuiver
in Amsterdam kun je een week lang sapvasten in augustus of in september een week de health kuur doen.
Beide kuren staan onder begeleiding van therapeuten
van praktijk Fontaine die het detoxproces begeleiden.
Na het volgen van een kuur ben je weer in balans,
uitgerust en gefocust. Beide weken bieden plaats aan
maximaal 20 personen, inschrijven kan vanaf 1 juli.
Voor meer informatie kijk op www.spazuiver.nl of op
www.natuurlijkegeneeskunde.nl.
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&
comfortabel

hot Speedo
De Speedo brief is weer helemaal hot deze
zomer. In de afgelopen zes maanden heeft
Speedo de verkopen met vierhonderd
procent zien stijgen! De scene van het
Australisch rugbyteam in Sex and the City 2
heeft daar zeker aan bijgedragen. De kleine
broekjes zijn in, maar zeker ook de ‘ruimere’ veertien centimeter briefs die toch net
iets toonbaarder zijn voor de meeste mannen. Meer Speedo vind je op speedo.com.

Mooi

‘Mag ik u feliciteren met het prachtige nieuwe KLMuniform!’, zo begint de brief van de heer Bootsma, om
vervolgens verder te gaan met de opmerking dat ‘…het
beeld enigszins wordt verstoord door de ietwat afgetrapte schoenen waarmee sommige stewardessen hun
outfit completeren.’ Tsja, lieve collega’s, hij heeft een
punt! Hoewel het gemak van een fijn ingelopen slofje
onder de nieuwe van Mart niet valt te ontkennen, zijn
er ook fijne nieuwe alternatieven. Zo heeft Gabor altijd
diverse blauwe pumps in de collectie. Variaties in hakhoogte en neusbreedte zorgen er voor dat de schoen
niet alleen mooi, maar ook uiterst comfortabel is. Vanaf
125 euro in diverse schoenwinkels verkrijgbaar.

Must see parade
De parade is jarig! Voor de twintigste keer opent de Parade deze zomer haar poorten voor
theater- en muziekliefhebbers. Muziekje, een glas rosé met tapas en een ton aan leuke en
grappige theaterervaringen maken de Parade tot een blijvend succes. Een voorstelling die
je dit jaar niet mag missen is ‘Sag mir
wo die Blumen sind’ van 7 Hills Theater.
Een vrolijke zomerse productie over idolen en adoratie. Schuilend onder pruiken
zoeken ze hun bevestiging. Met hun eigen
Paradetent en -restaurant zorgen ze voor
het ultieme Paradegevoel.
Komt het zien, op de Parade Amsterdam!
www.deparade.nl
foto: De Parade, Eric van 't Hof
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