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9 Kerstcadeaus 
onder 50 euro

VOOR VROUWEN MET KRULLEND HAAR

Kru l lenhanddoek van bamboe
Vegan turban, eco-friendly en verkrijgbaar

in verschillende kleuren.

Bond Plex Restore Kit
Wordt ook wel de Olaplex dupe genoemd. 

Het bestaat uit een 4 stappen programma

waarmee je haar intens hydrateert en versterkt.

Bouclème Rev ive and
Refresh Kit
Vegan, biologisch & CG vriendelijk. Kit

waarmee je krullen nieuw leven kunt inblazen.
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https://tidd.ly/2ZSIC91
https://tidd.ly/3bLKcw4
https://tidd.ly/3o4WGVi
https://tidd.ly/2ZSIC91
https://tidd.ly/3o4WGVi
https://tidd.ly/3bLKcw4


Pukka Thee box
Biologische & fair trade kruidenthee waarmee

je een kruidenthee haarspoeling kunt maken.

Tangle Teezer Compact
Sty ler Candy Sparkler
Ontworpen zodat het breken en beschadiging

van je haar vermindert. 

Extra verzorgend Miracle
Hair Elix ir
Een geconcentreerd elixer die de gezondheid

van je krullen verbetert.

Hair Growth & Repair set
for cur ls
Vegan & CG proof. Zorgt ervoor dat je krullen

worden voorzien van vocht en proteïnen,

waardoor je pluizig haar voorkomt. 

04

05

06

07

MEER INFO

MEER INFO

MEER INFO

MEER INFO

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=21958&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fpukka-thee-selection-box-bevat-9-heerlijke-biologische-kruidentheeen-45-zakjes%2F9300000016699219%2F&name=Pukka%20Thee%20Selection%20Box%20bevat%209%20heerlijke%20bio...&subid=Kerstcadeaus%20vrouwen%20krullen%20%3C50
https://tidd.ly/3CRHWPU
https://tidd.ly/3q8ty2d
https://tidd.ly/3o0jKED
https://tidd.ly/3q8ty2d
https://tidd.ly/3CRHWPU
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=21958&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fpukka-thee-selection-box-bevat-9-heerlijke-biologische-kruidentheeen-45-zakjes%2F9300000016699219%2F&name=Pukka%20Thee%20Selection%20Box%20bevat%209%20heerlijke%20bio...&subid=Kerstcadeaus%20vrouwen%20krullen%20%3C50
https://tidd.ly/3o0jKED


Extra grote Douchemuts
Verkrijgbaar in verschillende kleuren, motieven

en maten.

Garnier Ult imate Mask Tr io  

Maskers voor je haar, gezicht en onder je ogen.

Het haarmasker is een lichtgewicht en cg

vriendelijk haarmasker.
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De 8 leuks te 2 0 2 1 advent skalender s onder 5 0 eu ro, die je

waar schijnlijk zelf wilt houden

Dit zijn de moois te lu xe advent skalender s van 2 0 2 1 en

de p rijs zal je verbazen

Su per leuke scr unchies & haarklemmen voor kr u l len

onder de 6 eu ro

5 Top cadeau s voor mannen en v rou wen met kr u l lend haar

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=21958&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fafabs-xl-extra-grote-douchemuts-shower-cap-douchekapje-douchecap-voor-vol-haar-krullen-afro-zwart-witte-bogolan%2F9300000027421070%2F&name=Afabs%C2%AE%20XL%20Extra%20grote%20Douchemuts%20%2F%20Shower%20cap%20...&subid=Kerstcadeaus%20vrouwen%20krullen%20%3C50
https://tidd.ly/3qi4u9b
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=21958&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fafabs-xl-extra-grote-douchemuts-shower-cap-douchekapje-douchecap-voor-vol-haar-krullen-afro-zwart-witte-bogolan%2F9300000027421070%2F&name=Afabs%C2%AE%20XL%20Extra%20grote%20Douchemuts%20%2F%20Shower%20cap%20...&subid=Kerstcadeaus%20vrouwen%20krullen%20%3C50
https://tidd.ly/3qi4u9b
https://macblogster.nl/adventskalenders-onder-50-euro-dit-zijn-de-leukste/
https://macblogster.nl/de-mooiste-luxe-adventskalenders-beauty-edition/
https://macblogster.nl/tip-haarklemmen-voor-krullen-en-leuke-scrunchies-onder-6-euro/
https://macblogster.nl/beste-cadeau-voor-mannen-en-vrouwen-met-krullen/

