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"We all do  
things we  

said we would  
never do."

H A P P Y  V A L E N T I N E ' S  D A Y

BIG
FASHION
ISSUE
Tips om je summerlook
compleet te maken met
sieraden!

Take care of your skin this summer!

Summer and its
inconveniences 

WIN 
IAMBER over 
win acties



EST .  20 1 8  

Jewellery

IAMBER
Hi allemaal! 

Ik zal beginnen met mezelf eventjes kort voor te stellen. Ik ben
Amber van Dijk ,ik ben 19 jaar en ik kom uit het kleine dorpje
Lieshout. Ik wilde al een tijdje iets voor mezelf beginnen en zo
onstond IAMBER. Met het idee dat het waarschijnlijk toch niks
ging worden was ik blij verrast toen ik alle orders binnen zag

stromen! Ik ging meteen hard aan het werk en je ziet wel, hard
werk loont. Het eerste nummer van het IAMBER tijdschrift is

alweer uit en dat geeft me enorm veel voldoening.  
Ik hoop dat jullie het leuk vinden en voor tips sta ik altijd open! 

Liefs, 
Amber
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The plated earrings! 
€12,50 

inclusief verzendkosten 
 

Maak jou zomer outfit 
af met deze musthave!

JUST PEACHY

BESTSELLER: 

Necklace coin gold 

€14,95



Summer is coming!

Plated earrings 

€12,50

Match je leukste oorbellen met de opvallende plated 

earrings voor een luxe uitstraling! Draag de necklace coin 

gold/silver erbij de de look is compleet!



T H E  P E R F E C T
S K I N  C A R E
Yes  l ad ies !  De  zomer  s taa t  om de  hoek  en  da t  i s  een
gewe ld ig  idee .  Maar  hoe  gaa t  j e  hu id  a l  d ie
zonnes t ra len ,  zandkor re l s  en  d rooghe id  d i t  j aa r  weer
over leven?  Lees  sne l  ve rde r  voor  de  u l t i eme
zomer t ips !



Zonnebrandcreme

Dit middel heb je ongetwijfeld al 100 keer voorbij zien komen. Maar
het is makkelijker om je huid goed te beschermen dan hem later
nog te moeten laten genezen. Smeer de zonnebrandcrème ook in
de wintermaanden zodat je huid extra stevig en egaal is. 

Kwasten reinigen!

Het lijkt misschien niet super belangrijk, maar dat is het wel. 72%
van de Nederlandse vrouwen maakt nooit haar make-up kwasten
schoon. Dit betekent dat alle bacteriën de vrijheid krijgen om lekker
te groeien... Maak je kwasten wekelijks schoon en zorg dat die
bacteriën niet op jou huid terecht komen. 

Poriën zijn niet oké

Een van de meest geoorde beauty klachten is toch wel de zichtbare
poriën. Je kunt ze niet weghalen maar om ze minder zichtbaar te
maken (en ja daar komt 'ie weer) kun je je huid goed insmeren met
zonnebrandcrème zodat er geef vuil in gaat zitten. 

Wallen!

Wallen zijn nou niet echt super aantrekkelijk. Zorg dat je genoeg
slaapt en leg je kussen wat hoger! Dit zorgt ervoor dat de
zwaartekracht zijn werk kan doen en dat jij minder last zult hebben
van wallen. Ja, echt. Probeer het maar uit!



WINNEN
"JA, DAT IS EEN VAN MIJN HOBBY'S"

Over haar winacties

Winnen is natuurlijk altijd leuk. Eventjes liken en 
delen en ja hoor de buit is binnen. Maar waarom zou 
IAMBER haar sierraden zomaar weggeven? "Ik vind 
het ten eerste super fijn om iemand blij te maken 
die het niet zo maar verwacht. Maar ik moet 
natuurlijk wel iets terugkrijgen voor de win actie. 
Omdat IAMBER nog niet zo lang bestaat is 
bekendheid erg belangrijk voor mij. Als anderen 
zorgen dat IAMBER geliked en gedeeld wordt, ben ik 
allang blij. Die ene ketting of dat ene oorbelletje 
geef ik dan graag weg."

IAMBER



Martin Scorsese

"CINEMA IS 

A MATTER OF 

WHAT'S IN THE FRAME 

AND WHAT'S OUT"

De eerste win actie die ik online heb gezet was al meteen 
een groot succes. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou 
gaan met de bekendheid van IAMBER. Dat maakte me 
natuurlijk super enthousiast. Ik verlootte een sunny cord 
onder de volgers die hun favoriete IAMBER foto op hun 
verhaal postten. Hier kwamen twee gelukkige 
winnaressen uit naar voren welke ik blij heb mogen 
maken met een sunny cord naar keuze.  

Om  het even leuk te maken ga ik binnenkort nog een win 
actie online plaatsen. Wat er precies te winnen valt blijft 
nog even een verassing, maar houd de Instagram pagina 
van IAMBER goed in de gaten!  

Liefs, 
Amber



FASHION
SAIS:  

"ME TOO" 
STYLE SAIS: 
"ONLY ME"
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A
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8,95, Coins €

9,95

Leopards gold €13,50



EVERYBODY WANTS A  

WITH A NICE SUMMER BODY 

Sweet summer

Ja dames, de zomer staat weer voor de
deur en dat betekent niets minder dan
squatten, gezond eten en de
doodzweten in de sportschool. Je
voedingspatroon is een van de
belangrijkste dingen als je een mooie
summerbody wilt hebben. En juist daar
gaan we je mee helpen! Hieronder ga
je een aantal leuke recepten lezen
zodat jij lekker kan snoepen en tóch op
je lijntje let! Ideaal! 

Allereerst de chocolate chip cookies

De onmisbare snack als het gaat om koekjes wat mij betreft! Maar
oh zo ongezond en oh zo slecht voor de lijn. Deze niet! (YES) 
INGREDIËNTEN: 
– 75 gram havermout 
– 75 gram speltmeel 
– 50 gram gedroogde dadels zonder pit 
– 1 ei 
– 1 snufje zout 
– 2 eetlepels honing 
– 1,5 eetlepel kokosolie 
– eventueel 50 milliliter water (een scheutje) 
– 50 gram extra pure chocolade 



BEREIDINGSWIJZE: 
– Verwarm de oven voor op 180 graden. 
– Doe alle ingrediënten behalve de chocolade en het water in een
keukenmachine en mix kort. De substantie mag best grof blijven.
Te droog? Voeg het water toe. Te nat? Doe er dan nog een klein
beetje speltmeel bij. 
– Hak de chocolade in kleine stukjes met een mes. 
– Prak de stukjes met een vork door het koekjesmengsel. 
– Vorm bolletjes van het beslag en druk ze plat op een met
bakpapier bekleed rooster. 
– Schuif de oven in en bak in 20 minuten goudbruin. 

"My milkshake brings all the boys to the 

yard"

Een verfrissend drankje om af te koelen tijdens het
bakken in de zon! Een milkshake kan natuurlijk niet
ontbreken. Maar we weten het allemaal, de meeste
milkshakes bevatten rond de 325 kcal. Veel te veel
voor ons strakke voedingspatroon! Lees snel verder en
kom erachter hoe je kunt genieten van een gezonde
milkshake!

INGREDIËNTEN: 
- 1 bevroren banaan 
- Handje bevroren aardbeien 
- 1 bevroren perzik 
- 200 ml (plantaardige melk) 

BEREIDINGSWIJZE: 
Snijd het fruit in stukjes en vries het in. Ik gebruik daarvoor
diepvrieszakjes. Je kunt ook kant en klaar diepvriesfruit gebruiken. 
Doe alle ingrediënten in de PowerBlender en blend het in 30
seconden (op standje 4) tot een gladde massa. 



IF YOU 
HAVEN'T 

FOUND IT YET, 
KEEP 

LOOKING
-Steve Jobs



Plated roses & tulips €12,50

Leopards silver and gold 

€13,50



V E R G E E T  N I K S  O P  V A K A N T I E  E N  
P A K  J E  K O F F E R  S L I M  I N  M E T  D E  

C H E C K L I S T !

JUST IN CASE



YAY we're going on a holiday!



J E W E L L E R Y
IAMBER

You look so 
NAKED 

without your 
jewellery


