productnieuws
Voor de liefste moeder, van HEMA
Moederdag is bij uitstek de dag om jouw moeder te laten weten dat zij de liefste moeder is.
HEMA helpt je een handje om jouw moeder deze dag in het zonnetje te zetten met een heerlijk
ontbijt of een toepasselijk cadeautje. Het volledige Moederdagassortiment is verkrijgbaar bij
alle HEMA filialen en via hema.nl.
voor de zoetekauwen
Liefde gaat ook bij moeders door de maag. Verwen jouw lieve moeder met heerlijke chocoladerepen,
cakejes, amandelkoekjes, bonbondoosjes, een chocolade roos of verschillende soorten snoep in de
vorm van een hartje. Of verras haar met een speciale taart! De HEMA bakkerij biedt uitkomst met een
heerlijke Moederdagslagroomtaart, een persoonlijke fototaart in de vorm van een hart of de bekende
red-velvetcake.

speciaal voor mama
Fijne cadeaus waar je elke moeder blij mee maakt. Zoals heerlijke chocolade bonbons in een
hartvormige doos en een Make & Bake koekjes pot om zelf koekjes te bakken. Zeg je liever hoe lief
jouw moeder is met bubbels? Ga dan voor de speciale Moederdaguitgave van de populaire Cava
Copa Sabia Brut, in een schattig mini flesje.

verwenmomentjes
Wie wordt er nu niet blij van lekkere, frisse geuren en fijne verzorgingsproducten? HEMA heeft de
mooiste beautyproducten en verzorgingsartikelen in een mooi jasje gestoken, om je moeder mee te
verwennen. Maak er een leuk cadeaupakket van met een van de toilet- of make-uptasjes.

Zie voor meer informatie: http://www.hema.nl/winkel/cadeau/cadeau-zoeken/moment/moederdag

baby
Speciaal voor de allerkleinsten heeft HEMA een Moederdagromper met een lieve tekst. Het is
immers elke dag Moederdag.

Zie voor meer informatie: http://www.hema.nl/winkel/baby/babykleding/rompertjes

EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan
700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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