Fladderende rokjes, fijne topjes, luchtige zwierige zomerjurkjes, slippertjes, én
natuurlijk: bikini's, tankini's en badpakken! Leef je helemaal uit deze zomer met
die fijne ibiza-look, bloemenprints. sexy pareo's, tunieken én tips én tips om jou
een onvergetelijke zomer te geven.

Lingerie
LESSONS IN
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D É M U S T H AV E VO O R
OP HET STRAND
Een pareo is een omslagdoek en is er in vele
kleuren en designs. Pareo-doeken hebben
verschillende afmetingen. Je hebt dus immens
veel mogelijkheden om jouw ideale strandoutfit
te creëren! Je kunt er een lange jurk van maken
als het wat kouder wordt, maar een pareo werkt
ook goed als rokje wanneer je even een ijsje gaat
halen. Dat is de kunst van het knopen!

T I P S T R I C K S B I J H E T PA S S E N VA N
BADMODE:
• Zorg voor een tintje door middel van een snelbruiner of gebruik een
goede tanning spray!
• Verzorg je lichaam zoals je dat ook in de zomer zou doen
• Doe makkelijke kleding aan
• Zorg voor een goede string of slip om je badkleding te passen
• Vergeet vooral niet om je sokken uit te doen!
• Wanneer je meerdere bikini's koopt met verschillende pasvormen, word je
op meer plekken bruin!
• Nog geen tintje? De tijd van het jaar zal je nog bleke huid weinig goed doen.
Probeer hierdoorheen te kijken en je te focussen op de pasvorm van de bikini!

WELKE BIKINI
PAST BIJ JOUW
FIGUUR?
Kleine & grote cupmaat
Voor alle vrouwen onder ons die wat minder goed bedeeld zijn,
bestaan de bikini's met push-uppads. Deze opvulling van je bikinitop
is soms uitneembaar en zorgt ervoor dat je borsten nét wat voller lijken.
Grote borsten verdienen een goede ondersteuning. Kies daarom voor een
beugelbikini die je borsten voor een groot deel bedekt. Een halterbikini kan
ook, als de stof stevig genoeg is of er een beugel inzit.
Brede heupen
Door een bikinibroekje met touwtjes te dragen, in plaats van een
brede rand, zorg je ervoor dat je heupen minder breed lijken. En kies
een opvallend topje! Dan gaat alle aandacht daarnaartoe!
Dun
Heb je wat minder vrouwelijke vormen en ben je
redelijk dun? Kies dan voor een shortje.
Hierdoor lijk je wat voller.

VOLGENDE
KEER IN
LESSONS IN
LINGERIE:
BRUIDSLINGERIE

WELCOME TO THE JUNGLE!
Dit seizoen word je overspoeld met jungleen tropische bloemenprints én dat is helemaal
niet erg! Vrolijke bananenbladeren, palmboompjes,
flamingo’s en andere exotische prints sieren de
badmode aankomende zomer.

M A RY VA N D I N T H E R
Nadat zij jarenlang bij een andere lingeriezaak werkte,
opende Mary tien jaar geleden haar eigen winkel.
Het is haar missie om klanten te helpen de juiste
lingerie te vinden. 'Vooral dat een-op-eencontact vind
ik geweldig. Het doet me wat als ik klanten blij, en
voorzien van goede adviezen, de winkel uit zie lopen.
Lingerie en badmode zijn zulke mooie producten,
het maakt mensen daadwerkelijk 'mooier', klinkt
het gepassioneerd.
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