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Als blijk van onze waardering voor je abonnement op ESTHÉ willen we je graag iets extra’s bieden.
Daarom hebben we hannah SIRC bereid gevonden om drie exemplaren van het boek ‘On a mission’
van Miss 2017 Nicky Opheij weg te geven!
Miss Nederland 2017 Nicky Opheij is een nieuwe
missie gestart, namelijk een boek uitbrengen: On
a Mission! In samenwerking met hannah, Miss
Nederland en Smulweb heeft Nicky een boek
geschreven wat iedere tiener zou moeten lezen
die struggelt om zich zelfverzekerd staande te
houden in een ‘perfecte’ wereld. Nicky deelt haar
ervaringen, geeft allerlei tips & tricks over innerlijke
– en uiterlijke beauty en het boek staat boordevol
gezonde, lekkere en makkelijke recepten. Als ouder
zijnde ook een perfect cadeau om aan je (tiener)kind
te geven, maar natuurlijk ook om ondertussen zelf
te lezen.
Nicky Opheij staat bekend als de meest sympathieke
winnares van Holland’s Next Top Model en Miss
Nederland ooit, maar Nicky heeft veel meer in haar
mars. De periode na Holland’s Next Top Model was
niet makkelijk voor haar. Ondanks de mooie opstap
die het programma voor Nicky was, kwam ze al snel
in aanraking met modellenbureaus die verlangden

dat ze haar figuur zou veranderen. “Kilootje minder
hier, centimetertje minder daar”. Het natuurlijke en gezonde - figuur van Nicky bleek, hoe prachtig
ook, niet in de standaarden van de meeste bureaus
te passen. Dankzij Nicky’s no-nonsense karakter is
ze nooit meegegaan met de onrealistische wensen
van de bureaus, maar bleef ze trouw aan zichzelf en
haar eigen gezondheid. Iets dat de Miss Nederland
Organisatie ook nastreeft en aanmoedigt. Deze
positieve boodschap wil Nicky graag overbrengen
aan jonge meiden: ”Wees gezond, iedereen is anders,
leef, geniet en denk aan de toekomst! Doe maar
gewoon, dan ben je mooi genoeg”. ‘On a Mission’
staat vol met recepten, tips & tricks van Miss Nicky
en het échte verhaal achter de foto’s.
ESTHE mag drie exemplaren van ‘On a mission’
weggeven. Stuur een e-mail naar actie@estheonline.
nl onder vermeding van ‘On a mission’ en maak kans
op dit leuke boek. Vergeet niet je naam en adres erbij
te vermelden.
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