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Iedere zomer toont Santing Bodyfashion een nieuwe beachwear collectie van o.a. het merk Cyell, 
met een goede vrouwelijke pasvorm, zijn verrassende , vernieuwende, stijlvol en uitstekende 
kwaliteit. De ontwerpen zijn ontworpen met een oog voor detail en zijn voorzien ven kleurrijke 
dessins. Deze zomer bijpassende vrolijke strandjurkjes bij de bikini`s en tankini`s

Ook van de badmode merken,  Sapph, Esprit, Anita en Tweka, heeft Santing Bodyfashion een uit-
gebreide collectie hangen. Bikini`s van Anita t./m. G cup. Mix en Match van Esprit en natuurlijk van 
Tweka de chloorbestendige badpakken.

Lingerietrend
Met mooie lingerie voelen we ons aantrekkelijker, sensueler en beter in ons vel. Van de merken 
Prima Donna, Felina en  Syl hebben we weer mooie series bh’s met bijpassende slips voor een cup-
maatje meer, in frisse pasteltinten. Vooral de nieuwe tinten roze zijn beeldschoon. De natuurtinten 
en het andere blauw van Marie Jo en Esprit moet u ook bekijken.

Pip Studio
Nieuw bij Santing Bodyfashion is de Pip Studio lounge/nightwear. Naast behang, tassen etc. nu ook 
loungewear van Pip Studio. Een comfortabel draagbare kwaliteit huispantalons met diverse model-
len shirts en nachthemdjes met spaghettibandjes, korte of lange mouwen. En de badjassen zijn 
beeldschoon met hun bedrukte prints.

De zomer kan beginnen, te zien aan de collectie van Santing Bodyfashion. 

Santing Bodysfashion  |  Hoofdstraat 29a  |  9501 CM Stadskanaal  |  Tel. 0599-610666
Kijk ook eens op www.santingbodyfashion.nl of volg ons op Facebook.

Stijlvolle beachwear collectie 2013 bij Santing Bodyfashion!
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De liefste moeder van de 
hele wereld?!

Sanne vindt dat zij de liefste moeder heeft en daarom heeft zij speciaal voor haar een heerlijke 
bonbon gemaakt. 

Het idee ontstond naar aanleiding van alle leuke reacties op de bekende schaapjesbonbons van 
Lekker Hip. Als variatie op het schaapje met advocaat is er nu een speciale moederdagbonbon 
ontworpen door de zusjes Marissa en Sanne. De bonbon heeft een vulling op basis van verse 
aardbeien en een topping van crispy chocolade balletjes en een lief hartje.  Vind jij ook dat jouw 
moeder de allerliefste moeder is en dat zij het verdient om even lekker verwend te worden? 
Kom dan eens langs bij Lekker Hip.  

Je kunt de bonbons van Sanne voor je eigen moeder kopen of een keus maken uit een van de 
vele andere lekkere en lieve cadeautjes voor  moeders van alle leeftijden.  Er zijn al superleuke 
cadeautjes vanaf € 1,50. En alle cadeautjes worden zoals gewoonlijk voorzien van een prachtige 
moederdagstrik. 

Op de website www.lekker-hip.nl zie je een foto met meer voorbeelden van cadeautjes. Je kunt 
je moeder ook trakteren op een kopje koffie of thee achter in de winkel van Lekker Hip. Daarbij 
wordt dan een gratis lekkernij naar keuze geserveerd, bijvoorbeeld de moederdagbonbon.

De cliënten van stichting OXO Dagbesteding helpen jullie met veel plezier verder in de winkel. 
Dus graag tot ziens!

U vindt Lekker Hip aan de Hoofdstraat 20 te Borger. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 
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ENDERMOLOGIE
Endermologie  wordt toegepast tegen de sinaasappelhuid (cellu-
lite), figuurcorrectie, striae, overmatig vetweefsel, verslapte huid na 
zwangerschap of afslanken, voor - en nabehandeling bij liposuctie 
of  huidveroudering. Wetenschappelijk onderzoek heeft het ef-
fect van het Endermologie aangetoond en de behandeling verder 
onderbouwd. Op dit moment is Endermologie de meest succesvolle 
behandeling tegen cellulite en centimeter reducerend. Het neemt 
de weefselbarrières die ten grondslag liggen aan cellulite en ve-
tophopingen weg. In feite is het een soort huidgymnastiek die het 
bindweefsel structureert, de afvoer van afvalstoffen bevordert en de 
bloedsomloop en het lymfvatenstelsel stimuleert. De circulatie wordt 
hersteld waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Hierdoor 
kunnen ook andere klachten verdwijnen, zoals obstipatie, vermoeide 
benen en opgezette voeten. De huid en onderhuid krijgen weer een 
gezonde structuur, gaan er beter uitzien en voelen zachter aan.

Verloop Endermologie behandeling
De behandeling wordt uitgevoerd met een aan een slang vastzittende behandelkop die twee 
mechanisch roterende rollers bevat. Via de slang wordt lucht aangezogen net als bij een stofzui-
ger.  Het principe van deze intensieve behandelmethode berust op het tegelijkertijd aanzuigen 
en op- en afrollen over de huid.  Voor ieder huidtype of andere indicatie word een speciaal pro-
gramma  ingesteld. Deze pijnloze behandeling is volkomen ongevaarlijk en praktisch geschikt voor 
iedereen. De effectieve behandeltijd bedraagt 35 minuten, maar in totaal moet u rekenen op 45 
minuten. Praktijk ervaring leert dat het na één kuur zeer zeker mogelijk is om zelfs tot 1 kleding 
maat minder te komen.

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van de mate waarin men last heeft en de doelstelling 
die men zichzelf stelt. De ervaring heeft geleerd dat men gemiddeld tussen de 15 - 25 behande-
lingen nodig heeft, te beginnen met twee keer per week. Na 10 behandelingen begint men over 
het algemeen resultaat te zien. Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, zal een onderhouds-
behandeling van éénmaal per 6 weken worden aanbevolen om het gewenste resultaat te blijven 
behouden.

De resultaten worden altijd bij iedereen onderbouwd door persoonlijke foto`s die bij aanvang en af-
sluiting worden gemaakt en vergeleken kunnen worden. Als men sport is de onderhoudsbehande-
ling niet nodig. Door het sporten hou je het eindresultaat zelf op peil. Zie ook www.endermologie.nl 
voor meer uitleg.

Veengrasstraat 12  |  9521KC Nieuw-Buinen
Tel. 06 - 11 26 79 90

www.hbcnieuwbuinen.nl
Wij werken uitsluitend op afspraak.

Health & Body Consulting is een uniek concept in noord Nederland en gespecialiseerd in 
lichaamscorrectie op een niet operatieve manier. Na een uitgebreid en vrijblijvend intakege-
sprek bepalen we wat voor u de meest geschikte behandelmethode is. Uiteraard houden we 
daarbij rekening met u persoonlijke wensen en eisen. U kunt bij Health & Body Consulting 
terecht voor Endermologie, mesosience antirimpel behandeling, cryotherapie en de Derma 
Peel behandeling.

    

          Voor                                       Na 

    

          Voor                                       Na 
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INA’S BODYFASHION, DE SPECIAALZAAK VOOR MAMMAPROTHESEN
Door Ina Kram
Voor iedere vrouw die door een operatie 
een borst, of een gedeelte ervan, heeft 
moeten missen heeft Ina’s Bodyfashion 
een passende prothese. Een goede pro-
these zorgt ervoor dat een vrouw zich, 
ook na een dergelijke ingrijpende opera-
tie, weer een volwaardig mens kan voe-
len. Tegenwoordig is er goede, maar ook 
vooral leuke, vlotte en moderne  bijpas-
sende lingerie of badmode te verkrijgen 
voor een optimaal draagcomfort.

Afspraak
De winkel is onopvallend gevestigd in het 
privé pand en er is een ruime collectie aan-
wezig. Op afspraak ontvang ik u en onder 
het genot van een kopje koffie/thee neem 
ik alle tijd om u te begeleiden bij de juiste 
aanschaf. Uit ervaring weet ik immers zelf 
hoe belangrijk een goed advies en een 
begripvol luisterend oor is.

Voorlichting en advies
De klant wordt door mij als ervaringsdes-
kundige goed geadviseerd over de vorm en 
grootte van een prothese. Er is heel veel 
mogelijk. Ook wordt er geleerd hoe een 

prothese onderhouden moet worden. 

Lingerie en Badmode
Speciaal voor draagsters van een prothese is er een lingerielijn ontwikkeld en een schitte-
rende badmodelijn. Iedere vrouw kiest de lingerie en badmode die zij zelf het prettigst vindt 
en kan net als voorheen probleemloos zwemmen en sporten.

Verzekering
Ina’s Bodyfashion is SEMH gecertificeerd, dat wil zeggen dat Ina’s Bodyfashion met alle zorg-
verzekeraars een overeenkomst heeft en de prothese volledig wordt vergoedt, dus iedereen 
bij Ina’s Bodyfashion terecht kan voor een prothese. Wel moet men eigen risico betalen. 
Eens per twee jaar mag er een nieuwe prothese worden aangeschaft. Is een prothese niet 
meer adequaat dan mag er binnen 2 jaar een nieuwe prothese worden aangeschaft. Ina’s 
Bodyfashion helpt haar klanten bij het oplossen van eventuele problemen op dit gebied.

Service
Bij Ina’s Bodyfashion is het allerbelangrijkste dat een klant gelukkig de winkel uit gaat. Ook 
is er na plusminus 14 dagen nog een keer contact om te horen of alles nog naar wens is. Bel 
gerust voor een afspraak, want bij Ina’s Bodyfashion bent u in goede handen.

Ina’s Bodyfashion  |  Scheepswerfstraat 19  |  9501 NP Stadskanaal  |  0599-648582
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COLOFON
Dit is een speciale krant van regioMagazine, speciaal voor, door en over de Vrouw. 

uitgever  : Harrie Meiringh
Teksten  : Marja Kiel
Foto’s   : Jessica wolf en Mariska Teerling
Foto voorpagina : Fotografe Denise Boomkens (Tramontana)
Advertenties	 	 :	Jessica	Wolf	en	Mariska	Teerling
opmaak  : week in week uit

Wilt u ook een eigen krant?
Voor bijvoorbeeld uw bedrijf of evenement? 

Bel: 0599 – 61 33 36

Style by B
‘One stop shopping’ voor de eigentijdse vrouw
Door Marja Kiel
Alweer een jaar geleden opende Bar-
bara Luik de deuren van Style by B aan 
de Hoofdstraat in Stadskanaal. In de 
lichte en ruim opgezette winkel vindt 
de modebewuste vrouw dankzij de 
one-stop-shopping formule alles voor 
een complete outfit voor iedere dag, 
een feestelijke gelegenheid of voor 
het werk. “Om het geheel te com-
pleteren hebben we ook schoenen 
en is er een ruime keuze aan tassen 
en bijbehorende accessoires”, aldus 
Barbara.

Laatste modetrends
op een oppervlak van maar liefst 250 
vierkante meter vindt u damesmode, 
aangevuld met schoenen, tassen, sieraden en allerlei accessoires. Style by B voert tal van gere-
nommeerde topmerken, van jeans related tot semi-klassiek. “we hebben bijvoorbeeld Expresso, 
Sao	Paulo,	Juffrouw	Jansen,	Anna	Scott,	Tramontana,	Miss	Me	Jeans,	Punky	Fish,	Angels,	Joseph	
Ribkoff	en	TOV	Essentials.	Ook	een	50+	dame	kan	bij	ons	prima	terecht.	We	spelen	altijd	in	op	de	
laatste	trends,	zodat	je	je	geheel	kunt	kleden	in	je	eigen	stijl.”

over de winkel is goed nagedacht met wit en zwart als hoofdkleuren in het interieur. Bovendien 
wordt	de	collectie	in	een	ruime	opstelling	heel	overzichtelijk	gepresenteerd.	Het	geheel	zou	
je kunnen omschrijven als ‘ingetogen chique’. Alles is in harmonie met elkaar en leidt nergens 
de aandacht af van waar het hier om gaat: de laatste modetrends op kledinggebied. Style by B 
onderscheidt	zich	binnen	het	segment,	maar	de	drempel	is	beslist	niet	hoog:	“Je	kunt	hier	altijd	
even binnen stappen en lekker op je gemak rondkijken. ons vakkundige team helpt je natuurlijk 
graag	bij	het	maken	van	je	keuze.”

Volop kleur
Het huidige modebeeld bestaat uit kleur, heel veel kleur. roze, felgroene of rode pantalons, blou-
ses met kleurrijke prints… het kan allemaal. Zeker met de zomermaanden in aantocht krijg je er 
zin	in!	Maar	voor	wie	liever	kiest	voor	gedekte	kleuren	heeft	Style	by	B	ook	volop	keuze:	stralend	
wit,	warme	beige-	en	bruintinten,	of	elegant	zwart	en	blauw.	Elke	week	wordt	het	assortiment	
aangevuld	met	nieuwe	items.	Style	by	B	heeft	altijd	de	stijl	voor	u.	“Kom	gewoon	eens	langs	om	
kennis	te	maken	met	onze	winkel	en	de	prachtige	collectie.	De	koffie	staat	altijd	klaar”,	bena-
drukt Barbara tot slot.

Style by B vindt u aan de Hoofdstraat 27 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-650178. 
Op	www.stylebyb.nl	krijgt	u	een	mooie	impressie	van	de	winkel	en	de	collectie.

Hoofdstraat 27 9501 CM Stadskanaal Tel.:0599 - 650178 www.stylebyb.nlI I II

250 m² damesmode in een gezellige en

mooie ambiance, aangevuld met schoenen,

tassen en bijbehorende accessoires.

One Stop Shopping
Voor de eigentijdse vrouw!

��

��

TAIFUN

kocca
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Zuzz&Zo zit alweer bijna vijf jaar in 
het centrum van Stadskanaal. Sinds 
één jaar op hun nieuwe plek aan 
de Menistenlaan tegenover Baby 
Santing. “Wij zijn erg blij met onze 
nieuwe plek in het centrum”, zeggen 
Nicolette Kuipers en haar partner 
Reinder Pathuis. “Onze nieuwe loca-
tie biedt meer mogelijkheden voor 
presentatie van alle leuke merken 
die we voeren.” 

In de vernieuwde zaak is een vrolijke 
hoek gecreëerd met Blond Amster-
dam, Pip Studio en een leuk nieuw 
merk Studio Koekepeer. Alles van 
Nederlandse bodem. Deze merken zijn erg geliefd in de winkel. Vrolijkheid en sfeer ten top. Daar 
hebben de mensen zin in. Maar Zuzz&Zo heeft niet alleen maar gekleurd servies. Ook hebben ze 
het klassieke, maar altijd mooie Wedgwood en Maxwell&Williams in de collectie. Voor elk wat 
wils. En bijpassende wijnglazen zijn te vinden van Schott Zwiesel. Zo is het plaatje compleet om 
thuis te tafelen op ieder zijn of haar manier.

Maar Zuzz&Zo biedt natuurlijk niet alleen maar servies aan. ook hebben ze een leuke cadeau 
collectie, sfeerbepalende vazen in stoere vormen en kleuren. 

“onze vazen zijn allemaal van een mooie betaalbare kwaliteit, wij hebben voor u eventueel 
bijpassende bloemen. Maar wij maken ook uw eigen bloempotten weer mooi door ze weer 
opnieuw op te maken. Het kan allemaal. Wij kiezen in de winkel bewust voor rustige kleuren 
vaaswerk. Dit past in een modern en klassiek interieur en je kunt er weer tijden mee vooruit. 
Deze kleuren stralen rust uit en dat is wat we graag allemaal willen in ons huis. Dit alles met 
bijpassende sfeerlichtjes, cadeausetjes, voor elk wat wils”.

Maar Nicolette geeft aan dat ze ook heel erg trots is op het feit dat ze het merk Lampe Berger in 
haar collectie heeft. Heel veel mensen zijn gek op geurtjes. Maar een Lampe Berger is een twee 
in één. Het is een luchtreiniger, maar hij kan ook een lekker luchtje afgeven in huis.

Een korte uitleg: Het merk bestaat al sinds 1898 en het komt uit Frankrijk. Destijds is de Lampe 
Berger gecreëerd om het woekeren van bacteriën in ziekenhuizen tegen te gaan. Tegenwoor-
dig wordt het gebruikt om het huis te ontdoen van bijna 68% van de bacteriën die in de lucht 
zweven. Het is de enige luchtreiniger die onaangename geuren kan neutraliseren. Daarbij kun 
je denken aan etensluchtjes, gourmet, spruitjes, pannenkoeken, aangebrand eten, maar ook 
rook en tabaksluchten en huisdierluchtjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vooral als je een 
open keuken hebt is het ideaal, je kunt namelijk rustig visgerechten koken en 1,5 uur later visite 
ontvangen, de vislucht is inmiddels toch verdreven en hangt dus ook niet in de huiskamer.

Veel mensen kunnen gewoonweg niet geloven dat het echt werkt, ik noem het gekscherend wel 
eens het babbelpotje, omdat er zoveel over wordt gepraat. Ik geef in de zaak met alle plezier 
een vrijblijvende demonstratie. Het is ook een erg leuk cadeau om te geven, we hebben ze in 

verschillende prijsklasses. Misschien een leuk idee voor 
Moederdag....... een keer iets anders dan een bos bloemen.

Zuzz&Zo verkoopt natuurlijk ook cadeaubonnen die erg leuk 
worden verpakt, niet in een standaard envelopje, maar als een 
echt cadeautje. Dat is waar wij ons in onderscheiden, net dat 
beetje meer.......

wij hebben ook een boekje met wenslijstjes van onze klanten, 
wij houden netjes bij wat men graag voor hun verjaardag wil, zo 
krijgt men niets dubbel. Het is een ideaal systeem. 

Dus voor ieder budget is er bij Zuzz&Zo wel iets te vinden. 
wij heten u graag welkom. ook zijn wij te vinden op Facebook!!

u vindt Zuzz&Zo aan de Menistenlaan 2 in Stadskanaal. 
Telefoonnummer 0599-870000.

Zuzz&Zo in Stadskanaal nodigt u uit om een kijkje te komen nemen!
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