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heb jij het lef om
te color blocken?
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Hoi! Ik ben Jurrien en inmiddels 1,5 jaar met

veel plezier als traffic marketeer aan de slag bij
fonq.nl. Gelukkig kennen we bij fonq.nl een heel
flexibele cultuur waardoor een dagje

barbecueën voor de fotoshoot zo geregeld was!

Jurrien
6. Geniet van brood bij de maaltijd! Heerlijk om sausjes mee te dippen, in de soep te
dopen, te smeren met tapenade of te serveren bij een maaltijdsalade.
60482 | € 32,95

Soms vergeten we wel eens hoe lekker
pure eenvoud kan zijn! De smaak van
kropsla bijvoorbeeld, een super gezonde
groente met zomerse uitstraling. Met
een eenvoudige dressing erover maak
je een heerlijke salade. Was de sla
goed en dep of sla hem droog in een
slacentrifuge. Scheur de blaadjes in
stukken en doe in een schaal. Maak een
dressing van een eetlepel olijfolie, twee
eetlepels azijn, een theelepel maggi, een
theelepel suiker, peper, zout en verse
bieslook.

7

7. Kaarslicht is sfeervol, de vlammetjes dansen vrolijk in de waxinelichthouders en dat
zorgt voor een gezellige ambiance. Combineer verschillende felle kleuren waxinelichthoudertjes voor het colorblock effect. Tip: Muggen zijn net zo dol op de zomer als wij
en dat is soms best hinderlijk. Houd insecten op een afstandje door een paar citronella
kaarsen aan te steken!
€ 8,95

8. Muziek beïnvloedt emoties en versterkt een stemming. Uit deze felgele radio klinken
natuurlijk alleen maar vrolijke, zomerse klanken! De lekkerste zomerhits, relaxte loungemuziek en exotische salsaklanken!
€ 249,- | 46714

9. Deze kleurrijke vaas is ideaal om buiten te gebruiken. Hij is flexibel en onbreekbaar
doordat hij van rubber is gemaakt. Dus mocht hij door een windvlaag of elleboog van
de tafel afvallen, dan is er geen vuiltje aan de lucht, de vaas blijft heel! Tip: Gebruik de
vaas als bloempot, kleurrijk en creatief, je kunt hem zelfs aan de schutting bevestigen.

Schaal Drop: € 55,- € 39,95 | 63583

€ 29,95 | 25484
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buitenspecial
Geniet van zelf gekweekte groenten, fruit en kruiden uit eigen tuin. Of je nu een
balkon, kleine tuin of een halve hectare grond om het huis hebt, moestuinieren kan
vrijwel overal! Het enige dat je nodig hebt is een beetje ruimte, zon, geduld en fantasie.
Tuinieren is een ontspannende bezigheid, lekker in de buitenlucht, je bent in beweging
en het resultaat is heerlijk gezond. Stel je voor; prachtige kropsla direct uit eigen tuin,
een appeltje pluk je zo van een fruitboom en de verse aardbeien groeien in een pot op
het balkon! Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan wil je meer!

Christian
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uit eigen (moes)tuin!
1. Heb je (nog) geen groene vingers? Begin dan met het bijhouden van een logboek, schrijf alles op wat je nodig hebt voor het succesvol uitvoeren van je moestuinplan. De Moleskine Cadeaubox Tuinieren is het perfecte logboek. Ingedeeld
in vijf tuinthema’s en met twaalf zakjes voor zaaigoed om direct te oefenen.
€ 49,90 | 65277

2. De eerste stap naar een mooie moestuin is het juiste gereedschap. Een
tuinschep, snoeischaar, harp, schoffel en handschoenen zijn de absolute basis
om prettig in de tuin te werken.
€ 5,99 | 49126

3

Vergeet het zaaigoed niet te labelen. Na een aantal weken en wat heen
en weer geschuif weet je echt niet meer wat waar staat.

3. Dat er voor het zelf telen van kruiden niet veel ruimte nodig is bewijst deze
kruidenpot maar weer eens! Kweek de kruiden zelf of plaats er gemakkelijk
kant en klare kruiden in. Knip direct vers uit eigen keuken met de bijgeleverde
schaar. Decoratief en lekker vers!
€ 34,95 | 43577

4. De meeste kruiden zijn kwetsbaar en worden tijdens het snijden een beetje
geplet, dat komt de smaak niet ten goede en dat is zonde! Met deze kruidenschaar kunnen kruiden fijn geknipt worden zonder de kruiden te pletten of
te beschadigen. Bij de kruidenschaar wordt een zakje bieslook zaaigoed en
instructieboekje geleverd om direct aan de slag te gaan!

4

€ 10,95 | 62280

5

5. Zodra de zon schijnt gaat menig barbecuehart sneller kloppen! En wat is er
nu lekkerder dan verse kruiden bij de barbecue? In deze terracotta bloempot
gaat een barbecue schuil. Verbouw je favoriete kruiden en gebruik deze direct
op de barbecue. Tip: Doe een paar takjes rozemarijn op de kolen van de barbecue voor een aromatische, rokerige smaak.
€ 119,- | 61197
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Om lekker in je vel te zitten
hoef je geen maatje 36 te
hebben. Het gaat om de juiste
balans; zit je lekker in je vel en
ben je tevreden over jezelf,
Marian
dan straal je dat uit. Die balans
vind je door gezond te eten,
lekker te bewegen en vooral veel te genieten! Het fonq.nl
assortiment heeft alles in zich om de gezondheid een
extra boost te geven en er tiptop uit te zien op het strand
of een zomers tuinfeestje.

1

een gezonde zomer!
1. Bewegen is gezond; het stimuleert lichaam en geest, verbetert de
conditie en helpt het gewicht onder controle te houden. Geen zin om naar
de sportschool te gaan of buiten te sporten? Dan doe je dat toch gewoon
lekker thuis? De crosstrainer geeft je de optimale workout! Het combineert
drie toestellen in één: fiets, loopband en step. De computer houdt onder
andere de tijd, snelheid en het calorieverbruik bij.
€ 289,00 | 62390

2. Heb je een speciaal trainingsdoel voor ogen? Wil je afvallen, conditie
verbeteren of trainen voor een marathon? Gebruik een hartslaghorloge om
te monitoren of je de juiste hartslag hebt om het doel te behalen.

3

€ 39,99 | 60381

3. Wil je graag afvallen en ben je benieuwd naar de resultaten? Houd dan je
gewicht in de gaten. Tip: Weeg jezelf eens per week, op een vast moment
in de ochtend en steeds op dezelfde weegschaal!
€ 39,90 | 55581

Heb je een feestje gehad en heerlijk genoten
van een hapje en drankje? Geen paniek, eet
een dagje iets minder en beweeg meer om
weer in balans te komen. Ga op de fiets naar
het werk, maak een stevige wandeling
of ga sporten. Verwen jezelf met smaakvolle
groenten uit de steamer!
Leg 400 gram sperziebonen, 100
gram taugé en een blikje bamboescheuten in een stoompan. Hak een
rood pepertje fijn en snijd twee lente-uitjes in
dunne ringen en verdeel dit over de groenten.
Maak een dressing van twee eetlepels sojasaus, twee cm fijngesneden gember, drie
theelepels suiker en twee eetlepels geroosterd
sesamzaad, maak af met een eetlepel sherry of
mirin. Schenk de dressing over de groenten en
stoom in 8 minuutjes knapperig gaar.
BK Slowcooker: € 24,95 | 57981

4. Een gezond eetpatroon bestaat uit een gevarieerd menu met veel groente en fruit. Een lekker begin van de dag of verkwikkend tussendoortje is een
shake of smoothie, gemakkelijk te maken in een blender of sapcentrifuge.
4

€ 189,00 | 60175

Lekker tussendoortje voor twee ! Smoothie van een halve
komkommer, twee stengels bleekselderij, drie sinaasappels,
twee kiwi’s en een glaasje water.
Als je niet meer eet dan je beweegt kom je niet aan, vind de energiebalans!

5. Die balans ontdek je door de BMI te berekenen. De BMI
laat zien of je een gezond gewicht hebt ten aanzien
van je lengte. De Body Balance meet naast het
gewicht het calorieverbruik, lichaamsvet,
water en spiermassa.
€ 69,95 | 70529

5

tip
Goed onderhoud garandeert langer
plezier van de tuin! Maai regelmatig
het gazon, geef voldoende water

5

aan de planten, berg tuinkussens

op een droge plek op en bescherm
de barbecue en tuinmeubels met

een hoes om nog langer te genieten
van die schitterende tuin!

2

4

3

en
spann
aal on
helem
ele
n
e
ta
v
r
E
o b
, comf
e
ig
v
ze ste
aar in
op de
everb
ock. L
.
m
e
d
d
leuren
hea
ndy k
de tre
n
le
il
h
versc

6

9

18

tuin & klussen
Kandelaar
Het ontwerp van deze kandelaar is
geïnspireerd op de Middeleeuwen.
Het licht in deze robuuste kandelaar zorgt voor een magische sfeer.
Dankzij het glazen windlicht waait
de kaars niet uit.
€ 85,- (69953)
Vogelboomhut
Een vogelparadijs! Hang in de winter vetbollen
en pindaslingers aan de takken. In de zomer kan
er op de voederplank een waterbakje worden
geplaatst voor de nodige verkoeling. Compleet
door het vogelhuisje waar de vogels in alle rust
kunnen broeden of schuilen.
€ 295,- (56079)

Draken Vuurkorf
De draken spuwen vuur wanneer de vlammen worden
opgestookt, een prachtig en mysterieus effect. Door de
aangename warmte is het op een zwoele zomeravond
extra genieten in de tuin of op het terras.
€ 295,- (43710)

voering,
Ook in small uit
cm. € 499,13
H 60 x B 40 x D

Bird Feeder
Gemaakt van gerecycled kunststof, is de vogelvoerder met de dubbelzijde zuignap gemakkelijk
te monteren aan ieder raam(kozijn). Het zorgvuldig
geselecteerde materiaal is geschikt voor extreme
weesomstandigheden en UV stralen.
Afm: Ø 11,5 cm.
€ 14,95 (69439)

De producten va
n Maandag
Meubels zijn ge
maakt van de
hoogwaardige ma
terialen RVS en
Corten Staal. Co
rten Staal is ee
n
speciale koperh
oudende staals
oort
met een bijzond
ere eigenschap.
Het staal kleurt
na verloop van
tijd
roestbruin. Dit
komt door de
oxidehuid die he
t materiaal
beschermt en vo
orkomt dat het
Prairie Kampvuur
verder roest.
Het bouwen van een goed kampvuur vereist kunde en
techniek. Dankzij deze vuurkorf is dat een fluitje van een
cent. De vorm geeft precies aan waar de houtblokken
goed liggen, een goed vuurtje is nu zo gestookt!
€ 124,95 (53855)

Mailbox L
Deze gestroomlijnde brievenbus is gegoten in glasvezel,
dit zorgt voor die extra glans en beschermt de post zelfs
in extreme weersomstandigheden. De brievenbus kan
door een ingenieus systeem in twee niveaus worden
ingedeeld, met een kleinere inhoud voor de dagelijkse
post en een ruime inhoud zodat alle post er bijvoorbeeld tijdens een vakantie ook gemakkelijk in past.
Afm: H 90 x B 40 x D 13 cm.
€ 599,- (69433)

Watering Can Outdoor
Ideaal voor het verzorgen van de plantjes op het
balkon, in de tuin of op het terras. De gieter is
ondanks zijn robuuste vormgeving prima te hanteren. Eén hand rond de slanke hals, de andere
in de uitsparing aan de onderzijde, lift de onderzijde op en het gieten kan beginnen!
Inhoud: 7,5 liter
Afm: H 57 x Ø 20,5 cm.
€ 79,90 (69429)

40

wonen

Zout / Pepermolen
Het unieke CrushGrind® keramisch
maalwerk is duurzaam, ijzersterk en
geschikt voor alle soorten kruiden. De
grofheid van de korrel is te bepalen
dankzij de instelbare maalgraad. Met
een acryl container voor de kruiden.
Afm: H 16 x Ø 6 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een luxe
poedercoating.
€ 49,- (69529)

Single Breadboy
Pistoletjes, een halfje bruin en
croissantjes blijven bakkersvers!
Deze compacte broodtrommel is ideaal voor vrijgezellen.
Ruimtebesparend dankzij het
naar binnen draaiende deksel.
Afm: L 34 x D 23 x H 21 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een
luxe poedercoating.
€ 69,- (69515)

Single Boy
Het bescheiden formaat maakt
deze pedaalemmer ideaal voor
op de badkamer of het toilet. De
bodemrand van kunststof beschermt de vloer tegen krassen.
Inhoud: 13 liter
Afm: H 41,5 x B 29,5 x D 26,5 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een
luxe poedercoating.
€ 95,- (69524)

Superball
Het is altijd een verrassing wat er in de Superball
opgeborgen is. Brood, fruit of prullaria, met het
deksel gesloten is de Superball een echt designitem!
Afm: H 26 x Ø 26 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een luxe poedercoating.
€ 79,- (69505)

Great design, sm
all sizes
Pushboy Jr.
Deze afvalemmer in fifties stijl is een absolute klassieker!
Dankzij het compacte formaat is deze kogelvormige
afvalemmer ideaal voor in kleinere ruimtes.
Inhoud: 22 liter | Afm: H 63 x Ø 35 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een luxe poedercoating.
€ 119,- (44375)

Kickmaster Jr.
De ideale pedaalemmer voor de kleinere
keuken, kinderkamer of op kantoor. Het schuifdeksel opent en sluit geruisloos en houdt nare
luchtjes binnen.
Inhoud: 15 liter | Afm: H 51 x Ø 30 cm.
Materiaal: Plaatstaal met een luxe poedercoating.
€ 129,- (69521)

tot 10 jaar
garantie!

kijk op www.fonq.nl voor acties en actuele prijzen
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r!
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breng je wat moois

Dekbedovertrek Losanges
Klassiek patchwork dekbedovertrek gecombineerd met
een schattig bloemetje.
Gemaakt van 100% percale
katoen. Verkrijgbaar in
1-persoons, 2-persoons en
lits-jumeaux.
€ 79,95 € 49,95 (68348)

Dekbedovertrek Points
Klassiek patchwork dekbedovertrek
gecombineerd met stoere sterren.
Gemaakt van 100% percale katoen.
€ 69,95 € 44,95 (68351)

Dekbedovertrek Poppies
Dubbelzijdig te gebruiken dekbedovertrek met
klassieke bloemen gecombineerd met een verrassende
streep. Gemaakt van 100% percale katoen.
Verkrijgbaar in 1-persoons, 2-persoons en lits-jumeaux.
Vanaf € 69,95 (68345)

nkamer
chte meide
Voor een e

Dekbedovertrek Worldmap
Op wereldreis in je dromen! Dit dubbelzijdige dekbedovertrek is gemaakt van
100% percale katoen.
€ 69,95 (68343)

tip
Kijk op www.fonq.nl voor

het complete assortiment.
Dekbedovertrek Traveller
Sail the 7 seas. Met dit dekbedovertrek vaar je in je dromen de
hele wereld over. Gemaakt van
100% percale katoen.
€ 69,95 (68344)

Voor een stoe
re

jongenskam
er

een selectie uit het complete fonq.nl assortiment
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Zomerse pasta salade
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Kook een zak penne, maak ondertussen zelf een pesto (met
de staafmixer, in een vijzel of een keukenmachine) van verse
basilicum (50 gr.), een teentje knoflook, pijnboompitten (20 gr.),

7

geraspte Parmezaan (50 gr.), grof zeezout en een deciliter olijfolie.
Snijd een bakje cherrytomaatjes in halfjes, vijf zongedroogde
tomaatjes in reepjes, een gerookte kipfilet in reepjes en zeven
aardbeien in kwartjes. Meng dit alles met een zakje rucola, een
eetlepel balsamico, de pesto en versgemalen peper.

4

5

3

6

1 Dressing Shaker | € 31,- (44481) Maak overheerlijke saladedressings en marinades in deze design shaker met gepatenteerde, antidruppel schenktuit.
2 Vergiet | € 19,90 (69673) Design vergiet, hygiënisch en vaatwasserbestendig. Dankzij de vorm past het vergiet in iedere standaard gootsteen.
3 Drinkfles | € 19,90 (69663) Deze trendy drinkfles is duurzaam, BPA-vrij en milieuvriendelijk. Hervul de fles keer op keer en neem hem overal mee naar toe!
4 Saladeschaal | € 39,- (69669) Prachtige saladesschaal met bijpassend couvert, de set is gemaakt van duurzaam kunststof en is ideaal voor binnen en buiten.
5 Messenblok | € 85,- (47081) De flexibele, kunststof binnenzijde van deze design messenhouder is geschikt voor het opbergen van messen en keukengerei.
6 Olie & Azijn Karaf | € 35,- (44482) Experimenteer met smaken door kruiden of andere specerijen toe te voegen aan de olie of azijn en serveer in deze stijlvolle karaf.
7 Knoflookpers | € 69,- (40065) De perfect geperste knoflook, na gebruik sluit de pers de glazen pot af, waardoor smaak en aroma van de knoflook worden behouden.
8 Kruidenpot | € 32,50 (47091) Groene vingers overbodig! Deze pot is zelf watervoorzienend door de nylondraadjes die in contact staan met het waterreservoir.

kijk op www.fonq.nl voor acties en actuele prijzen
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Begin de dag ge
zond met een ve
rrassende ontbi
jtcocktail met als
basis versgepe
rste sinaasappels
ap.
Verdeel over vie
r glazen 150 ml
karnemelk, sche
nk
hier voorzichtig
de 500 ml sinaa
sappelsap op.
Tip! Schenk ov
er de bolle kant
van een lepel, da
n
mengen de twee
drankjes niet do
or elkaar. Sche
nk
in
ieder glas een the
elepel honing en
maak af met ee
n
aardbei en blaad
jes verse munt.
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5

1 Bistro Staafmixer met Accessoires | € 69,90 (60141) Hakken, pureren en kloppen kan met deze staafmixer met vier opzetstukken. Twee snelheden voor snel en goed mixen.
2 Bistro Broodrooster | € 79,90 (49471) Design vormgegeven broodrooster met perfecte toastresultaten voor een heerlijk geroosterd broodje! Afm. H 20 x B 26,25 x D 12,5 cm.
3 Bistro Blender | € 129,- (70387) Bereid in een handomdraai gezonde en smakelijke smoothies, soepen en sauzen. Vijf snelheden en een inhoud van 1,25 liter.
4 Bistro Citruspers | € 59,90 (63231) Verse Jus d’orange bij het ontbijt, als gezond tussendoortje of de basis van een cocktail. Snel geperst in deze design citruspers!
5 Chambord Thee Set | € 99,90 € 49,90 (70392) Uit deze prachtige theeset kunnen twaalf kopjes worden geschonken! De theepot wordt geleverd met rechaud. Inhoud 1,5 liter.
6 Bistro Koffiezetapparaat | € 229,- (69876) Deze elektrische koffiezetter heeft een afneembaar waterreservoir met een inhoud van 1,2 liter. Dit is goed voor wel tien kopjes!
7 Waterkoker 1,0 L | € 49,90 (57221) Kook snel en energiezuinig water. De waterkoker heeft een geïntegreerd warmte-element en is draadloos. Inhoud 1 liter.

tip
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kinderen niet echt een hobby.
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kids & cadeaus
Woezel en Pip Springbeestjes
Druk of draai aan één van de vier knoppen en Woezel,
Pip, buurpoes of molletje springt omhoog! Wordt
geleverd in try-me verpakking. Vanaf 1 jaar.
€ 17,95 (69372)

Woezel en Pip Vormenhuis
Met dit vormenhuisje leert het kind
vormen en kleuren herkennen. Een leuk
en kleurrijk huisje met 7 verschillende
vormpjes. Geschikt vanaf 18 maanden.
Wordt geleverd in windowbox.
€ 19,95 (69938)

Woezel en Pip Muziek TV
Opwindbare TV met melodie en
bewegend beeld van Woezel en Pip.
Voor kinderen vanaf 1 jaar.
€ 14,95 (69374)

ende
het bek
Speelt
en Pip
Woezel
Lalalatje af
melodie

© copyright Dromenjager 2012

Woezel en Pip Loopwagen
Loopauto in prachtige Woezel en
Pip-uitvoering. Woezel en Pip dansen
op en neer, als je de loopauto vooruit
beweegt. Verder maken de twee bollen
aan het handvat rammelgeluiden.
Met instelbare loopsnelheid.
€ 39,95 € 34,95 (69371)

Nijntje Box met Bouwstenen
Prachtige box met nijntje bouwblokken,
inclusief nijntje en boris figuur en auto. Er zijn
veel verschillende soorten blokken, die ook
met stickers versierd kunnen worden.
Incl. grondplaten.
€ 34,95 (69370)

Nijntje Loopwagen Nijntje en Boris
Een prachtige nijntje loopwagen! Nijntje
en boris dansen op en neer als je de
loopauto vooruit beweegt. Verder
maken de twee bollen aan het
handvat rammelgeluiden. Met
instelbare loopsnelheid.
€ 39,95 € 34,95 (66665)

Nijntje Speeltent Katoen
Nijntje speeltent, vervaardigd van
katoen. Gemakkelijk op te zetten.
Geschikt voor binnen en buiten.
Afm: 102 x 76 x 109 cm.
€ 22,95 (69369)

Nijntje Baby Gym Speelkleed
Nijntje speelkleed voor de
allerkleinsten. Stimuleert uw baby
om te kijken, voelen, pakken en
knijpen en helpt de zintuigen te
ontwikkelen.
€ 39,95 (69368)

Illustrations Dick Bruna
© copyright Mercis bv, 1953-2012

bestel deze producten en nog veel meer op www.fonq.nl

Epilator Silk-épil 5 5580
Bereik het perfecte resultaten in enkele minuten. Het
massagesysteem kalmeert en verzorgt de huid tijdens
het epileren. Het teruggroeien gebeurt langzamer waardoor de huid tot wel vier weken lang zijdezacht blijft.
€ 99,99 (70325)

Epilator Silk-épil 7 7681 WD
Deze compacte epilator verwijdert de kortste haardjes
(tot 0,5 mm) en is onder de douche of in bad te
gebruiken, voor een zachtere epileerervaring. Past
zich aan de lichaamscontouren aan voor optimale
nauwkeurigheid.
€ 119,99 (69920)
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Epilator Silk-épil 7 7181 WD
De beste en zachtste epileerervaring van
Braun. Deze epilator verwijdert zelfs minuscuul
korte haartjes, ter grootte van een zandkorrel.
Daarnaast is hij te gebruiken in bad of onder de
douche, voor een zachtere epileerervaring.
€ 114,99 (69921)

Ladyshave LS5160
De LS 5160 Ladyshave van Braun is ontworpen met het oog op de contouren van het
vrouwelijk lichaam. Het extra opzetstuk pakt
de bikinilijn gemakkelijk en zacht aan. De Ladyshave is ook te gebruiken onder de douche,
voor een optimaal resultaat.
€ 39,99 (69923)
Ladyshave Silk&Soft LS5560
Deze epilator scheert extra dicht op de huid
waardoor hij extra glad scheert, hiermee wordt
huidirritatie voorkomen. Het zwevende scheerblad duwt tegen de lichaamsomtrekken en past
zich aan de scheerbeweging aan.
€ 59,95 (59373)

Epilator Silk-épil 1 1170
Dit basismodel van het Silk-épil epileerapparaat verwijdert zonder problemen haartjes van punt tot wortel.
De huid blijft weken zijdezacht. De kop van het epileerapparaat bestaat uit 20 kleine pincetten die zacht en
snel haartjes verwijdert.
€ 44,99 (59375)

Precision Trimmer
Met deze precisie trimmer wordt het wel heel
gemakkelijk om de lastige plekken van het
lichaam onder handen te nemen! Dankzij het
sublieme, precieze hoofd kunnen diverse zones
worden gestyled, zonder dat er huidirritatie
optreedt.
€ 49,99 (69922)

kijk op www.fonq.nl voor acties en actuele prijzen

95

Trilplaat Club Up & Down
Verbeter het uithoudingsvermogen, de
spierkracht en val af met een complete
workout op deze trilplaat. Kies voor de
training uit vier verschillende instellingen: drie handmatige en een automatische. De intensiteit is instelbaar aan
de hand van 16 voorgeprogrammeerde
niveaus. Belastbaar tot 200 kilo.
€ 379,50 (68078)
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Skin Mass Massageapparaat
Deze massage is effectief tegen
overtollig vet en cellulitis. De massage
stimuleert de bloedsomloop en werkt
met de aanraak-roltechniek, ook wel
palpeerroltechniek. Deze techniek
zorgt voor een beter silhouet, een
gezondere huid en het voorkomen
van vetvorming.
€ 49,95 (69382)

Active Mass Massage apparaat
Een ontspannende, stimulerende en verkwikkende
massage voor de spieren en de huid. Het massageapparaat heeft drie verschillende, verwisselbare
massagekoppen voor drie verschillende soorten
massages. De massage intensiteit is instelbaar op vijf
niveaus en de infrarood warmte is apart aan te zetten.
€ 76,50 (69383)

Saturatiemeter
Meet op betrouwbare, snelle en eenvoudige wijze het
zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag. Plaats de
oximeter om de vinger en start de meting. Dit is een
handig accessoire voor thuisgebruik of tijdens het sporten.
€ 119,95 (68090)

Aroma Diffuser Globe
Een opvallende aroma diffuser!
Het water in de glazen watertank
loopt als nevel over de opening
heen, wat het effect geeft van
een waterval van nevel. Vul de
watertank en voeg twee tot drie
druppels aroma toe en de ruimte
gaat heerlijk subtiel ruiken.
Inhoud watertank: 680 ml.
€ 49,95 (68088)

Lily Luchtbevochtiger
Lily is een vrolijke luchtbevochtiger
die koude waterdamp verspreidt.
Voor kinderen met ademhalingsproblemen kan een luchtbevochtiger uitkomst bieden. De Lily zorgt
voor een gezonde en bevochtigde
lucht in de kinderkamer. Voor
ruimtes tot 30 m2.
€ 62,50 (68081)

Trainy Luchtbevochtiger
Droge lucht in de kinderkamer kan vervelende klachten tot gevolg hebben zoals een
droge huid, branderige ogen en gesprongen
lippen. De oplossing is simpel: deze kindvriendelijke luchtbevochtiger in de vorm van
een locomotief! Voor ruimtes tot 20 m2.
€ 69,95 (68103)

Er zijn meer dan 400
A-merken te vinden op
www.fonq.nl
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