
RUSÉE
Bij CMB ! Excelsior
Nieuw bij Ciel Mes Bijoux! Excelsior in de Brusselse Zavelwijk zijn de handtassen 
van het Belgische merk Rusée. De ambachtelijk vervaardigde tassen in pittige kleuren 
zijn van duurzaam of recyceerbaar (plantaardig) materiaal, zelfs al gaat het hier om 
luxeproducten. Je koopt een handtas en je schuift er een pochette in zodat je twee 
tassen in één hebt: eentje voor op kantoor en een chiquer exemplaar om daarna  een 
stapje in de wereld te zetten. Slim bedacht!  E. Allardstraat 10, 1000 Brussel - rusee.be

ELLE
N

IE
U

W
S

222 ELLE BELGIË APRIL.17

EVIAN
Vruchtenwater
Producent van mineraal water Evian 
brengt een gamma vruchtenwaters op de 
markt. Framboos met verbena, druif met 
rozenwater of citroen  met vlierbloesem, 
alle drie met Alpenwater en zonder 
bewaarmiddelen of kunstmatige aroma’s. 
Deze frisse en originele drankjes zijn 
ideaal voor een kort rustmoment want 
hun smaak is subtiel en toch intens. Het 
flesje is bovendien compact en 100% 
recycleerbaar. evianfruitsetplantes.com

JOCHEN LEËN
Rubelliet
Jochen Leën is 
een creatieve 
goudsmid 
die werkt 
met sublieme 
edelstenen. Hij liet ons al de blauwgroene 
paraiba toermalijn kennen, 10.000 keer 
zeldzamer dan diamant. Een ander 
kunststukje van zijn hand is deze ring met 
een intense 8-kantig geslepen rubelliet 
en diamant. Alle diamanten zijn triple 
excellent grade topstenen qua kleur en 
zuiverheid. Bij de zetting worden de 
diamanten ingegraveerd, een uiterst 
kostbare techniek die in België wordt 
toegepast.  jochenleen.net

CARMI
Rood
In de winkels van Carmi in Zemst of in 
Korbeek-Lo vind je een hele rist aan 
schoenen- en modemerken. Carmi 
heeft ook een webshop waar je met 
een paar muisklikjes jouw favoriete 
paar sandalen, espadrilles, slippers, 
ballerina’s of pumps bestelt. Een van de 
trends voor zomerschoeisel is rood in 
alle schakeringen - van knalrood over 
bordeaux tot terracotta  - én puntschoenen, 
zoals dit fijne exemplaar in lakleder van 
Prezioso. carmi.be

JULIA JUNE
Aronskelken
Julia June is voor vrouwen die een mix 
van lef en kwaliteit in hun kleerkast willen. 
Eigenzinnige, egdy kleding met een knipoog 
die toch draagbaar is. Dit seizoen brengt het 
Belgische modemerk gebloemde kimono’s, 
gestreepte crop tops, jurken met leaf prints, 
kolibri’s of aronskelken. Julia June gaat deze 
zomer bovendien scheep met het Gentse 
schoenenlabel Lolo the Ballerina die dit 
paar sandalen met blokhak en een clutch 
ontwierp… volledig in Julia June stijl.
 juliajune.be 

PLUTO ON THE 
MOON
Streepjescode
Het Belgische sleep- en homewearmerk 
waar alle jonge meiden voor vallen, 
liet zich dit voorjaar inspireren door  
de wereld van 
Marc Twain en 
zijn Huckleberry 
Finn. Het werd 
een collectie met 
romantische details:  
een maxi-jurk met 
streepjes, een 
enkellange tuniek 
met grote zakken 
en een gestreepte 
vissersbroek met 
brede pijpen. 
Alles in gebleekte 
kleuren als denim- en 
grijsblauw of ivoor 
naast wijnrood. 
plutoonthemoon.com


