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WIE IS
STETANIE?
. Woont in

Antwerpen
. 32 jaar
. Communicatie-

manager
. Oprichtster

fnnr l  h lna

en webshop

t  pinchofme.com

Je straalt...
Elke dag is anders, toch wil je dat je haar

er dag na dag verzorgd en gezond uitziet.

Pantene voldoet aan je eisen.

Hoezo? Pantene voedt het haar, versterkt de

structuur en beschermt de punten.Je haren ogen

zichtbaar gezond, heerlijk zacht en kunnen een-

der welke situatie aan. Wat is er nieuw? Pantene

shampoo beschermt je haar beter dan ooit tegen

een onvermijdelijk iets waarmee je haar in con-

tact komt: water, en meer specifiek de mineralen

in het water die de structuur van je haar wijzigen.

Dankzij de nieuwe formule van Pantene, verrijkt

met beschermende antioxidatieve eigenschap-

pen, wordt je haar zicht-

baar gezonder wasbeurt

na wasbeurt.*

*Klinisch bewezen. Shampoo +
conditioner vs. niet-voedende
shampoo.
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9tn(anio'=
comn-runrcalre-
manaQcr en heeft
daar r-raast een blop

r l l -n-rel v/eosnoo
"Naast mijn voltijdse job in de communicatie,

hou ik ook een foodblog met webshop br1 die

focust op producten zonder suiker. Suikervrij

koken wordt alsmaar hipper in Belgid, terwijl

het aanbod toch nog klein is. Dat verschil wil ik

met'pinch of me'verkleinen, en andere mensen

inspireren om gezonder te eten. Die afwisseling

tussen mijn twee jobs vind ik geweldig: ik zou

niet gelukkig zijn als ik bijvoorbeeld enkel mijn

producten zou verkopen."

Korte nachtjes
"Af en toe is het wel hectisch, met lange

avonden en korte nachten. Hoe ik die drukte

volhou? De blog is echt mijn passie en ik haal

er veel energie uit, vooral dan uit de leuke reac-

ties en mailtjes van tevreden klanten!"

Snuifie Stefanie
'Via de recepten op miln website kun je zelf

thuis mijn suikervrije granola of veganistische

choco klaarmaken. Maar als je daar de trld

of culinaire kwaliteiten voor mist, kun je mijn

huisgemaakte producten ook via de webshop

kopen. Soms krijg ik te veel bestellingen bin-

nen, maar dan vraag ik of ik de producten een

weekje later mag leveren. Daar hebben mijn

klanten gelukkig veel begrip voor!"
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doen. Wat later .,,

stel l ing van Nac '
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