Puzzel & win!
Koukleumers
t.w.v.
opgelet!
€149,95
Een Stoov
Big Hug Woolly
®

Wat als je in je tuin van een kopje koffie wilt genieten, maar
het is buiten eigenlijk te koud om comfortabel je kopje leeg
te drinken? Of wat doe je als je een twee uur durende vergadering hebt in het koudste kantoor van het gebouw? En
hoe zit het met de bank in de huiskamer, daar wil iedereen
toch lekker warm op wegzakken?

Zeg maar dag tegen pijnlijke spieren,
gewrichten en menstruatiepijn
Stoov® heeft een geweldige oplossing bedacht. Warmtedekens met infraroodverwarming die je aan en uit kunt
zetten. De ontwerpen zijn innovatief, duurzaam en stijlvol.
En deze Big Hug Woolly is een Stoov® in schaapskleren!
Je hoeft niet meer onder de wol, maar kunt nu ook op
de wol kruipen om je lekker te warmen. Deze oprolbare
warmtedeken rolt uit over elke stoel of bank, zodat je
overal kunt relaxen met een kopje thee, laptop en nieuwe
Netflix-aflevering. Nu hoef je nooit meer te kibbelen over
de temperatuurregeling in huis!

Woordzoeker

Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan
eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.
BEWEGING
BLOS
FERM
FIKS
FLOREREN
FRUIT
GAAF

Wil je deze Big Hug Woolly van Stoov® winnen? gezondNU
geeft 3 Woolly’s t.v.w. € 149,95 weg aan de winnaars van
deze woordzoeker. Meer informatie: stoov.com

Prijspuzzel woordzoeker
ZO DOE JE MEE!

Los de woordzoeker op en bel naar: 0909 - 50 103 26
(€ 0,60 per gesprek plus de gebruikelijke belkosten). Je kunt
zo vaak bellen als je wilt. Geef je oplossing door vóór 1 december
2019. Prijswinnaars krijgen bericht. Prijzen zijn niet in te wisselen
voor geld of voor andere prijzen in te ruilen.

OPLOSSING:

Puzzel & win: 0909 - 50 103 26

78

gezondNU.nl

GEEST
GOEDGEBOUWD
GROENTE
HEEL
KRAS
LEKKER
LEVENDIG

OMEGA-DRIE
REGELMAAT
RUSTIG
STEVIG
VITAMINERIJK
WELBEVINDEN

