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19/01 - 19/02 Je straalt want je bent of vreselijk verliefd of heel 
happy met je geliefde. Jullie doen geregeld leuke dingen samen, 
maar genieten ook van eenvoudige avondjes op de bank. Hier-
door verwaarloos je een beetje je sociale leven. Je skipt feestjes 
en belt belt wat vaker af. Trouwe vriendschappen kunnen wel  
tegen een stootje, maar sommige vriendinnen zullen wat minder 
blij zijn met jouw afwezigheid. Een moment om te kiezen voor 
vriendschappen die écht bij je passen en die je belangrijk vindt.

Parfumtip Watermannen zijn onafhankelijke vrouwen, zelfs als ze verliefd 
zijn. Laat je meeslepen door Love Story van Chloé (€ 82,17 voor 50 ml edp).

ALLES 
VOOR DE 

LIEFDE

waterman

Het  
staat  
in de 
sterren
Wat heeft het nieuwe jaar voor je in 
petto? Ontdek hier jouw jaarhoroscoop 
en lees meteen welk parfum perfect 
past bij jouw 2015.
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20/03 - 20/04 In de eerste helft van 2015 werk je minder of 
besluit je gewoon om meer van je vrije tijd te genieten. Je 
gaat uit, onderneemt spannende dingen en maakt leuke uit-
stapjes met vrienden. Daarnaast flirt je er op los. In de twee-
de helft van het jaar sta je wat vaker stil bij het leven en 
spreek je meer je filosofische kant aan. Je denkt na over wat 
jouw leven de moeite waard maakt en waar je naartoe werkt.

Parfumtip Je zoekt dit jaar meer je grenzen op, soms letterlijk door te 
reizen. Kies daarom voor exotische parfums, zoals Hypnotic Poison 
van Dior (€ 91 voor 50 ml edp). 

FLIRTEN & 
FILOSOFEREN

ram

19/02 - 20/03 Dit jaar staat je carrière 
hoog op je lijstje. Je hebt veel werk 
en krijgt veel kansen. Sommige  
Vissen komen werkloos thuis te zit-
ten, maar niet voor lang. Met jouw 
netwerk en mazzel kom je namelijk 
zó weer aan een baan. De Vissen van 
middelbare leeftijd gaat dit jaar oog-
sten. Je krijgt die felbegeerde baan 
of meer verantwoordelijkheden met 
dito salaris. Je mag trots zijn, want 
dat heb je zelf voor elkaar gekregen. 
Je liefste en je vriendinnen vinden 
het wel hoog tijd dat ze ook wat aan-
dacht krijgen. In de zomer neem je 
weer wat meer tijd voor ze of geef je 
een groot feest waarin je iedereen 
die je kent, uitnodigt. Een topjaar!

Parfumtip De gevoelige Vissen gebruikt 
graag zachte, poederachtige en bloemige 
geuren. Zoals Insolence van Guerlain  
(€ 65,85 voor 30 ml edp).

EEN 
TOP-

JAAR!
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21/05 - 21/06 Jij zit niet stil in 2015. Vooral in 
de eerste helft staat je agenda vol afspraken. 
Koffie drinken met een vriendin, samen naar 
de bioscoop, lekker lunchen op een terras – dit 
is genieten voor jou. Hoe gezellig ook, toch 
merk je dat sommige vriendschappen wat 
minder soepel verlopen. Het kan dit jaar zo-
maar gebeuren dat een vriendin jullie vriend-
schap verbreekt of dat jij zelf besluit om de 
stekker eruit te trekken. Als je heel eerlijk bent 
met jezelf, dan zat deze relatie al een tijdje 
niet lekker. In de tweede helft van het jaar 
richt je je daarom meer op je gezin en thuis- 
situatie. Heb je het afgelopen jaar wat minder 
aandacht voor je relatie gehad? Of hing er ge-
regeld ruzie in de lucht? Dan is het nu de tijd 
om jullie fundament weer te verstevigen.

20/04 - 21/05 Je gaat verbouwen, je 
verhuist of richt je huis opnieuw in. En 
dat is wel aan de Stier besteed, want 
je bent handig en heel creatief. Je hebt 
ook behoefte aan een veilige en war-
me plek. Ook ben je iets meer met je 
gevoelens bezig. Je kunt te maken 
krijgen met intense situaties, zoals een 
verlies of iets uit het verleden wat je 
nog moet verwerken. Dat kan zwaar 
zijn, maar je merkt dat je bent ge-
groeid en genoeg zelfvertrouwen hebt 
opgebouwd om dit aan te kunnen. 

stier

INTENSE 
SITUATIES

Parfumtip Kies voor een parfum dat wat meer 
zelfvertrouwen uitstraalt, zoals Champs-Elysees  
van Guerlain (€ 77,20 voor 50 ml edt).

tweelingen

RELATIE-
PERIKELEN

21/06 - 22/07 Qua financiën zit je goed dit jaar, maar daar werk je 
ook hard voor. Dat werk kan je soms zwaar vallen, want je krijgt dit 
jaar meer verantwoordelijkheid dan anders. Al ben je een kei in orga-
niseren en managen, omdat je meer taken krijgt, zul je toch moeten 
leren om efficiënter te werken. Het gevolg daarvan is dat je ‘s avonds 
vaak uitgeput thuiskomt en geen puf meer hebt om ook maar iets te 
doen. In de tweede helft van het jaar krijg je wat meer energie. Dan is 
het genieten van afspraakjes met je beste vriendinnen. 

Parfumtip Kreeft is een moederlijk en vrouwelijk teken. Ga dit jaar eens voor 
de meer zakelijke geuren die je zelfvertrouwen op het werk geven zoals 
Modern Muse van Estée Lauder (€ 50 voor 30 ml edp).

LEREN ORGANISEREN
kreeft

Parfumtip Kies voor een licht, vrouwelijk 
parfum om de emo-dagen door te komen. 
Zoals Dot van Marc Jacobs (€ 52,15 voor  
30 ml edp). 
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DIEPGANG GRAAG!
weegschaal

22/09 - 22/10 Je vriendenkring breidt zich uit en je hebt graag men-
sen om je heen. Toch bestempel je niet zomaar iedereen als vriend of 
vriendin. Je zoekt vooral diepgang en hebt weinig interesse in chit-
chat. Sommige mensen vallen voor jou daarom af. Gelukkig blijven er 
nog heel wat boeiende vriendschappen over. Wanneer de temperatu-
ren weer dalen en de herfst zijn intrede doet, neemt bij jou ook de 
behoefte toe om vaker binnen te blijven. Je installeert je het liefst op 
de bank met een spannende roman of een fijn tijdschrift. 

Parfumtip Kies in 2015 voor een parfum met iets meer ‘inhoud’.  
Denk bijvoorbeeld aan Allure van Chanel (€ 73,51 voor 50 ml edt). 

23/08 - 22/09 Dit is een jaar waarin je wat 
meer op jezelf bent. Je vindt het prettig 
om meer tijd in een rustige omgeving door 
te brengen. Misschien zoek je wat vaker de 
natuur op, alleen of samen met je liefste. 
Ook kun je je wat kwetsbaar voelen. Bij-
voorbeeld door familieperikelen of doordat 
oude gevoelens weer de kop op steken. En 
dan heb je even de tijd nodig om dit alles 
te verwerken. Yoga en meditatie kunnen je 
helpen om wat meer balans te vinden. Hal-
verwege 2015 voel je je langzaamaan beter. 
Je trekt er weer wat meer op uit en je 
zoekt je vriendinnen vaker op. Ook trek je 
nieuwe mensen aan die jou inspireren en 
enthousiasmeren. 

22/07 - 23/08 Of je wilt of niet, 
als jij een kamer binnenloopt, 
dan draait bijna iedereen het 
hoofd. In 2015 straal je nog 
meer, maar je voelt je er niet al-
tijd prettig bij. Daarnaast ben je 
bezig om te ontdekken waar je 
interesses liggen en wat je écht 
leuk vindt om te doen, zowel op 
werk- als privégebied. Ben je in 
2015 op zoek naar de ware? Je 
ontmoet genoeg mensen, daar 
ligt het niet aan. Waar je tegen-
aan loopt, is dat de eerste stap-
pen wat stroef verlopen. Het is 
een kwestie van doorzetten en 
je flexibel opstellen. 

Parfumtip Kies voor Shalimar Parfum 
Initial L’Eau van Guerlain (€ 54,55 
voor 40 ml edp) om je zelf-
vertrouwen op te vijzelen.

maagd

leeuw

Parfumtip Als Maagd hou je van verfijnde, natuurlij-
ke geuren. Bijvoorbeeld Fuel for Life Elle van Diesel 
(€ 43,74 voor 30 ml edp)

SHOW-
STOPPER

IN BALANS
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22/10 - 22/11 Hoewel je in 2015 carrière-
gewijs als een speer gaat, gaat het je  
financieel wat minder voor de wind. 
Misschien heb je de afgelopen tijd iets 
te gul met geld gestrooid. Of je had een 
noodzakelijke maar fikse uitgave. Om 
salarisverhoging vragen of naar een an-
dere baan uitkijken, is dus geen slecht 
plan. Doe dit wel vóór half augustus, 
want daarna zijn je kansen een beetje 
verkeken. In ieder geval leer je dit jaar 
om goed met je geld om te gaan. En 
uiteindelijk kom je erachter dat je eigen-
lijk helemaal niet zo veel nodig hebt. 

Parfumtip Als Schorpioen mag een parfum 
voor jou best wat zwaarder zijn. Kies voor 
2015 een zonnige geur die energie geeft en 
positief maakt, zoals Première van Gucci  
(€ 77,42 voor 50 ml edt).

schorpioen

KANSEN 
CREËREN

EVEN PAUZEREN
steenbok

21/12 - 19/01 Hoe ambitieus je ook bent, dit jaar zou een sabbatical je 
goed uitkomen. Maar ook al zou je geen time-off nemen, dan nog zet 
je je werk (misschien wel voor het eerst) even op een wat lager plan. 
Je voelt niet de behoefte om keihard te werken of je hebt even ande-
re prioriteiten in je leven. Je relatie bijvoorbeeld. Steenbokken die 
een relatie hebben, gaan een fijne periode in waarin de intimiteit 
groeit en de band hechter wordt. Halverwege het jaar hebben jullie 
een gezamenlijk plan waar jullie enthousiast over zijn. 

Parfumtip Verbreed je parfumhorizon wat en ga voor een sensuele, maar lichte 
geur als Eau Bienfaitrice Sensuelle van Kenzoki (€ 46 voor 90 ml) .

22/11 - 21/12 Met jouw betrouwbare uitstra-
ling zijn mensen geneigd om je meer ver-
antwoordelijkheid te geven of gunnen ze 
jou die geweldige baan. Vooral in de twee-
de helft van het jaar heb je hier profijt van. 
In de eerste helft ben je je nog een beetje 
aan het oriënteren op werkgebied. Een va-
kantie of een cursus kan je hiervoor die in-
spiratie geven. Ook je behoefte aan vrijheid 
en ruimte is tijdens deze maanden groot. 
Ga je niet op vakantie, dan ben je wel aan 
het strand of in de bossen te vinden.

Parfumtip De Boogschutter houdt van frisse,  
sportieve geuren, zoals l’Eau d’Issey van  
Issey Miyake (€ 71,56 voor 50 ml).

SERIEUS EN 
AMBITIEUS

boogschutter


