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Mooi

VOEL JE FIT  
EN ENERGIEK

Voor 35 jaar drukt Boston Trader een duidelijke stempel op het interna-
tionaal georiënteerde modebeeld in Den Haag. Op de Plaats 20, in een 
van de meest historische gebouwen, zit al weer ruim 5 jaar de Depart-
ment Store van Boston Trader. In een sfeer van de Parijse showrooms 
van weleer, hangen voor de dames de collecties van internationaal be-
faamde merken als Emporio Armani, Paule Ka, PINKO & SET. Daarnaast 
hebben ze, als een van de twee shop-in-shops van Nederland, de collec-
tie van de immens populaire Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi. 
Veel internationale artiesten laten zich door haar kleden. Haar collecties, 
bedoeld voor de hedendaagse powervrouw, trekt dan ook clientèle uit 
het hele land. Het is niet gek dat veel zakenvrouwen en modeliefhebbers 
graag terug komen bij Boston Trader. Hier slaagt u als geen ander in de 
juiste ambiance voor uw nieuwe garderobe.

Boston Trader Store Plaats 20, Den Haag, T 070 362 02 79

Boston Trader Menswear Plaats 3, Den Haag, T 070 346 30 59

www.bostontrader.nl

Wil je je fitter voelen zodat je meer kan genieten van leuke  
activiteiten met je gezin? Of wil je afvallen zodat je je lekkerder 
in je vel voelt? Lukt het je niet alleen of heb je geen idee hoe je 
moet beginnen? Gun jezelf wat ‘me-time’, investeer in je gezond-
heid en voel je fit en energiek! Met een team van 11 personal 
trainers train je 1 op 1 in een exclusieve studio of outdoor en 
word je gecoacht op het gebied van vitaliteit om jouw gewens-
te resultaten te behalen én behouden. Maak een vrijblijvende 
afspraak om te ervaren wat ze voor jou kunnen betekenen.

Personal trainer team van Marcel Keppel
T 070 415 83 92, info@marcelkeppel.nl

Een stevige, gladde huid met een gezon-
de egale teint ziet er niet alleen mooi uit, 
maar geeft je ook een goed gevoel. Van 
Lennep Kliniek is expert op het gebied 
van huidverbetering en injectables. Met 
revolutionaire methoden en professione-
le deskundigheid ligt een mooie huid voor 
iedereen binnen handbereik. Onze huid-
therapeuten werken met de vertrouwde 
merken zoals Environ, SkinCeuticals en 
ZO Skin Health. Denk bij een behande-
ling bijvoorbeeld aan de Hydrafacial,  
microneedling, laser, peelings, bindweef-
selmassage of huidverstrakking met  
de AccentXL. De multi-disciplinaire aan-

pak tussen cosmetisch artsen, huid-
therapeuten, schoonheidsspecialisten en 
consulenten maakt het, dat een passend 
advies en professionele behandeling ge-
geven kan worden voor elke cosmetische 
wens. Een prachtig eindresultaat dat zo 
dicht mogelijk bij jezelf blijft, dat wil jij 
toch ook!

Van Lennep Kliniek
Frederikstraat 70, Den Haag
Willem Witsenplein 7, Den Haag
De Kempenaerstraat 9, Oegstgeest
T 070 737 00 88
www.vanlennepkliniek.nl

ITALIAANS DESIGN
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