Eindejaar

Op zoek naar een leuk eindejaarscadeau? Karaat maakte een selectie van originele,
waardevolle en inspirerende geschenken. Bovendien kan je deze verrassingen zelf
winnen. Belangrijk is dat je je bericht begint met KARAAT gevolgd door de code
die overeenkomt met je favoriete cadeau + jouw postadres (bijv: Karaat Kneipp,
naam, straat, gemeente of stad).

SAMENSTELLING KURT DEMAN

PRACHTIGE GESCHENKEN

Om te geven, te krijgen… en te winnen!
UNIEKE KOFFIE-ERVARING

159 EURO

In het voorjaar lanceerde Lavazza de espressomachine met capsules
A Modo Mio. Daarmee bracht het Italiaanse koffiemerk de smaak van
een échte espresso regelrecht van een pittoreske piazza naar je thuis.
Vandaag komt er een smakelijk vervolg met vier nieuwe trendy fluokleuren en onweerstaanbare extra smaken. Heel bijzonder is de
‘cappuccinatore’, een handige melkopschuimer met eindeloze mogelijkheden. In een handomdraai zet A Modo Mio je de meest zinnenstrelende
koffieverwennerij. Meer info: www.lavazza.com
ONDER ONZE KERSTBOOM LIGGEN TWEE ESPRESSOMACHINES
‘A MODO MIO’ IN ‘EXTRA WIT’.
SMS KARAAT Lavazza + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

ACTIE OP KINDERMAAT
Sjakie is een schattige, wiebelende en waggelende
schildpad die bovendien echt kan praten! Maar Sjakie
heeft jouw hulp nodig. Wil jij hem helpen om uit de
vijver te komen? Luister goed, want Sjakie vertelt je
keer op keer welke kleur het blokje moet hebben dat
je onder één van zijn pootjes mag schuiven. Laat Sjakie
zo hoog mogelijk klimmen! Kan jij als eerste al je gekleurde blokjes opgebruiken, dan win jij dit grappige
actiespel (vanaf 3 jaar)!
Meer info: www.hasbro.be
IN ONZE PRIJZENTROMMEL
STEKEN 10 GRAPPIGE
SCHILDPADDEN.
SMS KARAAT Sjakie NAAR
6659 (0,50 euro/sms)

VOOR DE VEELEISENDE HOBBYKOK
Met de messencollectie TWIN® Profection snijdt
specialist ZWILLING J.A. Henckels een nieuwe
generatie messen aan. Niet alleen zijn ze scherp
en gemakkelijk in gebruik, de messen zijn met hun
innovatieve technologie ook bijzonder duurzaam.
Deze lijn kreeg een sportieve look mee, getekend
door de Italiaanse ontwerper Matteo Thun. TWIN®
Profection omvat een uitgebreid aanbod: van het
kleine schil- en garneermes tot het grote koksmes.
Meer info: www.demeyere.be
WE GEVEN EEN 5-DELIG MESSENBLOK WEG.
SMS KARAAT Twin + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)
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397 EURO

27,95 EURO

89,99 EURO

FUNCTIONEEL EN STIJLVOL THUISWERKEN
Gigaset S790 sluit naadloos aan op de trend van thuiswerken. Door de
luxe uitstraling en het strakke design werk je bovendien altijd in stijl! Het
toestel is uiterst gebruiksvriendelijk met een haarscherp kleurenscherm
en een duidelijk gestructureerd menu. Door de indrukwekkende geluidskwaliteit is de S790 uitermate geschikt voor handsfree bellen.
Meer info: www.gigaset.com
KARAAT SCHENKT 3 TOESTELLEN WEG.
SMS KARAAT Gigaset + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

60 EURO

ZANGPLEZIER IN JE WOONKAMER
Ben jij een echte popster? Maak dan plaats
in je kast voor de allernieuwste muziekgame:
Disney Sing It 2: Pop Hits! Alle muziekvideo’s en liedjes komen voort uit bekende
Disney shows of zijn bekend van Radio Disney. Zo kan je meezingen met onder andere
Miley Cyrus, Jonas Brothers, Taylor Swift en
Hannah Montana. Disney Sing It: Pop Hits
heeft een aantal verschillende spelmodes, zoals ‘Duet Mode’ en ‘Run the Risk’, waarbij je op voorhand moet gokken hoeveel je gaat scoren. Verkrijgbaar
voor Playstation®3, Wii en PlayStation®2.
OP DE REDACTIE WACHTEN 5 GAMES (VOOR Wii)
OP EEN NIEUWE EIGENAAR.
SMS KARAAT Disney + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

BADKAMERGEHEIMEN…
Nog op zoek naar een spannend
cadeau voor onder de kerstboom? Of gewoon zin om jezelf
te verwennen? Kneipp brengt
inspiratie met de complete cadeauset Badkamergeheimen.
Deze geschenkverpakking bevat
Kneipp Badmelk Betoverend
Zacht Hamamelis Calendula (20 ml), Kneipp Badbruistablet Dennen & Sparren (80 g), Kneipp Douche Hydro
Balans Aloë Vera (30 ml), Kneipp Douche Fit & Actief
Rozemarijn (30 ml) en Kneipp Huidolie Pure Ontspanning
Lavendel (20 ml). Meer info: www.kneipp.be
KARAAT GEEFT 20 VERWENPAKKETJES WEG.
SMS KARAAT Kneipp + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

14 EURO
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37,95 EURO

VERBORGEN ACTEERTALENT
Show It (vanaf 8 jaar) zet je verborgen acteertalent in de kijker! Het spel
wordt geleverd in de vorm van een “filmklapper” met ingebouwde timer.
Bij elke ronde worden er vier kaarten bovenaan de “klapper” geplaatst
en wordt de timer ingesteld. Naarmate de tijd verloopt, slokt de “klapper”
de kaarten een na een op. Tiktak, tiktak, …! Het komt er dus op aan om
snel en gericht te werken om zoveel mogelijk woorden te laten raden
en de kaarten uit de “klapper” te halen voor die erin verdwijnen. Meer
info: www.hasbro.be
KARAAT SCHENKT 8 EXEMPLAREN WEG.
SMS KARAAT Show + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

DESIGN USB-STICKS
39,90 EURO

LaCie introduceert nieuwe producten om digitale content overal mee
naar toe te nemen, gewoon aan een sleutelhanger. De USB-sticks hebben een inventief en compact sleutelformaat. De itsaKey en iamaKey
bieden maximaal acht gigabyte aan flash-geheugen. De passKey heeft
een microSD-kaartlezer. De USB-sleutels zijn gemaakt van stevig metaal
en universeel uitwisselbaar voor gebruik op verschillende platformen.
Even bijzonder zijn de opvallende LaCie CurrenKey USB-flashdrives.
Het compacte ontwerp is geïnspireerd op muntgeld en een echte blikvanger op je bureau of kantoor. Meer info: www.lacie.com
WE GEVEN 3 IAMAKEY’S EN DRIE LACIE CURRENKEY’S WEG.
SMS KARAAT USB + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

SFEERVOL LAMPENDUO
Design moet mooi zijn, natuurlijk. Maar bij het Belgische label T&T
Design vinden ze het minstens even belangrijk dat designproducten
van topkwaliteit zijn en een leven lang meegaan. Eens je een object
in huis hebt, bouw je er jaar na jaar een band mee op. Op die gedachte stoelt het label. Binnen het voor België compleet nieuw
lifestyleproject van T&T Design vind je designmeubels, interieurobjecten, prachtig kristal, een winterbarbecue op gas, verlichting,
en nog veel meer. Alles in drie stijlen: cottage, modern en design.
Een mooi voorbeeld hiervan is het glasvezel lampenduo “Reva” en
“Fony. De zebraprint brengt een gezellig licht in de woonkamer,
ook met spaarlampen. Ook als je zelf designcoach wil worden, kan
je terecht op www.ttdesign.be voor een uitnodiging.

260 EURO

213 EURO
SCHITTERENDE RELATIERINGEN

128 EURO

Met een eigentijdse look, afwerking en materiaalkeuze richt Amici zich
met haar relatie- en emotieringen vooral op personen die op zoek zijn
naar een budgetvriendelijke ring. Dankzij hun bolle binnenkant hebben
de ringen uit de collectie een optimaal draagcomfort. Alle ringen in de
Amici-collectie zijn bovendien 100% Belgisch en gemaakt uit staal, titanium of goud. De vrouwelijke varianten zijn bezet met een briljantje.
De nieuwste modellen in deze collectie bestaan nu ook in gerhodineerd
zilver (afhankelijk van het model). Bovendien kan de klant kiezen of hij
echte diamantjes, dan wel zirconen (swarowski-kristallen) wil. Meer info:
www.amici.be
AMICI BIEDT EXCLUSIEF VOOR KARAAT TWEE VAN DE NIEUWSTE
RINGENPAREN.
SMS KARAAT Amici+ je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

PAARDENCOACHING
Equiboost stimuleert de competenties van mensen door paarden op
een systemische, interactieve en experimentele manier in te zetten.
Paarden helpen om de communicatie binnen een gezin, koppel of team
terug op 1 lijn te krijgen, paarden realiseren een gedrags- en mentaliteitsverandering zowel op persoonlijk als professioneel vlak, paarden
helpen bij het verwerken van een verlies of verdriet, paarden leren u
hoe u beter met stress kan omgaan en meer kan ontspannen. De Equiboosters worden ook ingezet in het kader van leiderschaps- en assertiviteitstrainingen en bij profielbepalingen inzake HR en teambuildings.
Meer info: www.equiboost.com
WE MOGEN EEN EQUIBOOST CHEQUE T.W.V. 250 EURO
WEGSCHENKEN, NAAR EIGEN WENS IN TE VULLEN.
SMS KARAAT Equiboost + je naam en adres
NAAR 6659 (0,50 euro/sms)

250 EURO

