
Los de prijspuzzel op en 
wie weet ben jij de 
 winnaar van een Aphyta 
verzorgingspakket t.w.v.  
€ 93,50. De oplossing 
gevonden? Kijk op  
Zin.nl/prijspuzzel om 
mee te dingen naar deze 
prachtprijs. 
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Los de prijspuzzel op en plaats de letters uit de  
genummerde vakjes bij dezelfde nummers hiernaast. 
Het woord dat verschijnt, is de oplossing.

Een gezonde, mooie huid begint  
bij natuurlijke huidverzorging. 
Aphyta natural skin care staat 

voor 100% pure, hoogwaardige huid
verzorgingsproducten, gemaakt met 
zoveel mogelijk biologische extracten 
en oliën van planten, noten en zaden. 
Bij Aphyta vind je geen synthetische 
parfums, para benen, PEG’s, syn
thetische conser veringsmiddelen, 
microplastics en dierlijke ingrediën
ten. En uiteraard is het niet op dieren 
getest. Alle producten zijn puur en 
mild en zo dicht mogelijk bij huis 
geproduceerd. 

Goed voor het milieu
Eva Nouhet, founder van Aphyta 
natural skin care: “Wat je op je huid 
smeert, komt ook ín je huid en daar
mee in het milieu terecht! Door te 
 kiezen voor pure, natuurlijke huid
verzorgingsproducten geef je niet 
alleen je huid het allerbeste, ook het 
milieu wordt er een stuk vrolijker 
van.” 

Aphyta Intensive 
Anti-Aging Cream  
(€ 44,50) is er voor  

de huid die rijke voeding 
én versteviging kan 
gebruiken. De natuurlijke 
anti-aging crème voedt 
intensief, stimuleert  

celvernieuwing en heeft dankzij rode 
algen een natuurlijk uva-filter. De huid 
blijft goed gehydrateerd en (droogte)
lijntjes krijgen minder kans. 

Aphyta is verkrijgbaar via Aphyta.com. 
Alle verkooppunten vind je op:  
Aphyta.com/waar-te-koop

Breinbrekers

Aphyta Face Cleanser 
& Make-up Remover 
(€ 24,50) met bio-

logische, natuurlijke 
plantenextracten en  
-oliën houdt de natuur-
lijke vet- en vochthuis-
houding op peil, 
waardoor de huid goed 
gehydrateerd blijft. 

Aphyta Moisturizing 
Toner (€ 24,50)  
neutraliseert de  

pH-waarde van de huid  
na het reinigen met een  
reinigingsmelk en ver-
wijdert laatste  restjes 
vuil en reinigingsmelk. 
Deze toner reinigt, hydra-
teert, verzacht, kalmeert 
en verfrist de huid. 

Puzzel mee en maak kans op een Aphyta verzorgingspakket 
met de volgende 3 producten:

Vul de prijs- 
puzzel in op  

Zin.nl/prijspuzzel 
en maak kans! 
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Scherp je geest!
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Plaats de verschillende schepen in het diagram. Ze mogen elkaar niet r aken, ook 
niet met één hoek diagonaal. De cijfers rechts en onder het rooster geven aan 
hoeveel scheepsdelen er in de respec tieve rij of kolom staan. Bij de vraagtekens 
moet u het zelf  uitzoeken.

Vul aan met nullen en enen tot er evenveel in elke rij 
en in elke kolom staan. Je mag niet meer dan twee 
gelijke cijfers onder of naast elkaar plaatsen en ook 
geen rijen of  kolommen met dezelfde inhoud. 

Vul de sudoku zo in dat elke rij  (horizontaal en 
 verticaal), en elk van de 9 blokken van 9 vakjes, alle 
cijfers van 1 tot en met 9 bevatten.

Vul de waaier zo in dat op elke kromme rij en in elke 
kolom alle cijfers van 1 tot en met 6 voorkomen. 
Vakjes met dezelfde cijfers mogen elkaar op geen 
enkele manier raken.

Plaats de verschillende schepen in het diagram. 
Ze mogen elkaar niet raken, ook niet met één 
hoek diagonaal. De cijfers rechts en onder het 
rooster geven aan hoeveel scheepsdelen er in 
de respectieve rij of kolom staan. Bij de vraag-
tekens moet u het zelf uitzoeken.

SCHEPEN:

Verplaats twee potloden, zodat de wiskundige 
bewerking klopt.
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BENIEUWD NAAR DE OPLOSSINGEN? Die vind je op Zin.nl/oplossingpuzzels


