M e n o n ly

Zet vader in

de bloemetjes
Op dertien juni toosten we met ‘Very Special’ van Hennessy. Het
zakformaatmodel kreeg een kleurrijke zwarte, rode, paarse of kaki
huls aangemeten. Een beperkte editie die de liefhebbers van
de cognac ongetwijfeld zal weten te bekoren.

Door Muriël Swartenbroekx

Anna Heylen viert
Vaderdag met een pullover
voor mannen vervaardigd
uit exclusief Italiaans
garen. Het breigoed
voelt nog zachter en
luxueuzer aan dan kasjmier.
Deze gelimiteerde editie
uit de ‘Gilles’ -collectie is
verkrijgbaar in vier kleuren
(koningsblauw, lichtgrijs,
antraciet en zwart) in de winkel
in de Lombardenstraat 16 in
Antwerpen.

Mannen en pakken: het blijft een
niet te versmaden combinatie.
Samsonite geeft mannen in
pakken dat tikkeltje meer. Met
de ruime toilettas ‘Black Label
McLaren Sport’, persoonlijk getest
door het F1-team, zoeft hij de
wereld rond zonder lekken,
dankzij het kunststoffen ritsvak.
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Wist u dat de ijslolly uitgevonden werd
door een elfjarig jongetje? Het retro
vormgegeven boek Accidental Inventions,
uitgegeven door Tectum Publishers, vertelt
de fascinerende verhalen achter alledaagse
producten die per ongeluk zijn uitgevonden
zoals lucifers, lsd, Post-Its, klittenband en
Coca Cola. Voor vaders die graag uitpakken
met hun uitgebreide wist-je-datjeskennis.

Waant hij zich een echte barista?
Dan zal hij veel plezier beleven
aan de Nescafé Dolce Gusto
‘Melody’. Of met het nieuwe zusje
‘Circolo’ waarmee hij met gemak cafè
lungo’s, decaffeinato’s, espresso’s,
cappuccino’s, latte macchiato’s en
chococcino’s te voorschijn zal toveren.
De nieuwe machine beschikt over dezelfde
capaciteiten als zijn voorganger en is
beschikbaar in vier kleuren: rood, donkergrijs,
lichtgrijs en beige-bruin (beperkte editie).

Met deze speciale editie van
de geur voor stadsmussen
Hugo Element schenkt u
hem twee cadeaus in één
klap: een frisse moderne
en mannelijke geur
en een boom in het
Amazonewoud. Voor
elke verkochte flacon
wordt er namelijk een
boom geplant in de
long van onze planeet.
Met een unieke code
op de achterkant van
het flacon kan hij via
Google Earth zelfs
ontdekken waar hij
gepland is.

