
Be my val en t in e
Zeg het deze Valentijnsdag met een 
mooi lingeriesetje of fijne sieraden. 
Kijk voor inspiratie op de wishlist 
van de Grazia-redactie, alle items zijn 
verkrijgbaar via zalando.nl. En single 
ladies, niks mis met jezelf verwennen.

ANNEMIJN 
(BEELDREDACTEUR)
Ik hou van body’s, mooi met flare 
jeans of een rokje. Ik draag niet 
veel sieraden, maar een subtiel 
kettinkje of een ring erbij maakt 
het af.

Crèmekleurig kant 
€32,95 Hunkemöller

Rood fluweel
€34,95 YAS

Tranparant 
€119,95 Love
Stories

CARA 
(CHEF MODE)
Fijne kettinkjes zijn mijn 
favoriet, die met de naam van 
mijn zoontje heb ik altijd om.

 Hartje €29,95 
Pilgrim

Transparant 
sterretje €33,95 
Tomshot

 Planeetje 
€64,95 
Malaikaraiss

SUZANNE (CHEF REPORTAGE)
Ik ben gek op loungewear en pyjama’s. En 
dan het liefst van zachte en luxe stoffen 
als satijn en zijde. Niks geeft me een fijner 
gevoel dan dat.

Zijden slipdress 
€489,95 La Perla

Kimono €24,95 
Anna Field

Pyjama €69,95
Lingadore

ISABEL (ADJUNCT 
HOOFDREDACTEUR)
Sinds ik, na een pauze van een paar 
jaar, weer een horloge draag heb ik 
een kleine tic ontwikkeld. Staal, leer, 
nieuw, vintage, een goed exemplaar 
kan je hele outfit upgraden.

Gemarmerd 
€34,95 Tophsop

Met armbandje 
€299,95 
Michael Kors

Schakelband 
€159,95 DKNY

NADINE 
(CHEF VORMGEVING)
Ik kan geen genoeg krijgen 
van tassen. Voor iedere outfit 
én gelegenheid heb ik er een.

Met patches 
€54,95 Topshop

Clutch €154,95 
Karl Lagerfeld

Leer met pomponnetjes 
€249,95 Rebecca Minkoff

MANON (REDACTEUR 
BEAUTY & HEALTH)
Groot en opvallend of juist verfijnd en subtiel; 
oorbellen zijn de perfecte accessoire om een 
eenvoudige look net even extra sparkle te geven.

Roze steentjes 
€12,95 Only

Mondjes €14,95 
Sweet Deluxe

Pareltjes €16,95 
Only

SANNE (PRODUCER)
Ik hou van mooie 
lingeriesetjes, liefst van kant. 
Super sexy.

Rood setje beha 
€159,95, string €89,95 
Stella McCartney

Blauw kant beha 
€89,95, slip €74,95 
La Perla

Bustier €69,95, hipster met 
jarretels €49,95 Calvin Klein 
Underwear

Poederroze beha 
€69,95, string 
€34,95 Heidi Klum 
Intimates

Kun je geen geschikte 
keuze maken? Zeg het 
dan met een cadeaubon! 
Zalando heeft namelijk ook 
cadeaubonnen, vanaf €15

Nu speciaal voor Grazia-lezeressen:  
15% korting* op alle accessoires en lingerie 
op Zalando.nl. Code: ZEGHETMET15. 
Minimale bestelwaarde is 50 euro
*Geldig op www.zalando.nl t/m 28-02-2017. Express  
levering kosten niet inbegrepen. Enkel geldig op accessoires  
en lingerie. Sommige merken kunnen uitgesloten zijn.  
Niet geldig in combinatie met andere acties of kortingscodes. 
Niet inwisselbaar voor contant geld. Eén keer bruikbaar per 
klant. Te valideren in je online winkelwagen.
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