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Verwen mama op Moederdag met een Philips-cadeau!  

 
Brussel, België – Op zondag 11 mei is het Moederdag. De ideale gelegenheid om mama eens 
flink in de watten te leggen. Maar wat koop je dit jaar om mama te verrassen? Laat je inspireren 
door de geschenktips van Philips en vind het perfecte cadeau voor Moederdag! 
 
 

Fan van retro?  
Retro is weer helemaal in, je vindt het overal! Met haar eenvoudige en 
tijdloze design voegt de Retroplanet tafellamp een vintage-noot toe aan je 
woning. De tafellamp is verkrijgbaar in vier subtiele nuances: White, 
Aluminum, Mango en Major Brown, waardoor ze perfect in gelijk welk 
interieur past en een subtiele knipoog naar de jaren 50 geeft. Het ideale 
cadeau voor nostalgische mama’s! 
 
Aanbevolen verkoopprijs Retroplanet: € 79,95 
 

 
Of liever een modern design? 
Geïnspireerd door de karakteristieke vorm en bewegingen van spechten, biedt 
de Piculet een minimalistisch design en een warm licht, dat je huis een frisse 
en moderne look verleent. Piculet is verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp. 
Creatieve mama’s kunnen dankzij de unieke mix & match-stijl de kop en de 
voet van de lamp eenvoudig losmaken en opnieuw verbinden, en zo een 
modern “color block”-effect creëren. De Piculet is verkrijgbaar in zes kleuren: 
Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe & Snow White. 
 
Aanbevolen verkoopprijs Piculet: vanaf € 89,95 

 
 
Geef mama een stralend gezicht met de nieuwe Philips VisaPure 
Een zachte reiniging voor een schone, zijdezachte en stralende huid? VisaPure van 
Philips maakt het allemaal mogelijk in een handomdraai. Dankzij haar nieuwe 
technologie wordt de dagelijkse huidverzorging veel eenvoudiger en efficiënter. De 
masserende borstelhaartjes, zo’n 17.000 in totaal, geven het gezicht een grondige en 
aangename reiniging waarbij make-upresten en andere onzuiverheden in alle 
zachtheid worden verwijderd. Bovendien kan mama VisaPure onder de douche 
gebruiken en kan ze het combineren met haar vertrouwde reinigingsproducten. De 
VisaPure revitaliseert de huid in slechts één minuut tijd en is dus een echt hebbeding 
voor in de badkamer!  



 
Aanbevolen verkoopprijs Philips VisaPure 5275, met twee borsteltjes (normale huid en 
gevoelige huid): € 159,99. 
 
Het beste melkschuim voor mama’s koffie dankzij de Philips Saeco-
melkopschuimer 
Voor mama’s die houden van een lekker kopje koffie met een heerlijke 
schuimlaag, is er vanaf nu de Philips Saeco-melkopschuimer. Het toestel 
maakt melkschuim van superieure kwaliteit, zowel warm als koud. 
Cappuccino, latte macchiato en een frisse ijskoffie zijn slechts enkele 
van de heerlijke koffievariaties die je met deze opschuimer kan creëren. 
Naast delicieuze koffierecepten, kan het toestel ook gebruikt worden om 
nagerechten en andere recepten maken. Bovendien is deze 
melkopschuimer dankzij de niet-klevende binnenlaag en het unieke 
opschuimmechanisme eenvoudig schoon te maken. De Philips Saeco-
melkopschuimer maakt mama’s dagelijks kopje koffie zonder twijfel 
zoveel interessanter. Een echte Moederdag must have!  
 
Aanbevolen verkoopprijs Philips Saeco-melkopschuimer HD7019: € 94,99 
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Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: elke.moereels@philips.com 
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Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming 
actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te 
verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, 
met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt 
ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De 
onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het 
gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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