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Je bh verdient de beste zorg
Iedere vrouw heeft er wel één: zo'n bh die je
het liefst iedere dag draagt. Maar hoe kun je
ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk van dat
exemplaar kunt genieten? Deze tips helpen je
op de goede weg.

Najaarsupdate

voor je lingerielade
Na de vakantie te hebben doorgebracht in je favoriete badkleding en zomerse
lingerie, is het nu weer tijd om je lijf te bedekken met heerlijke warme truien en
je favoriete spijkerbroeken. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen aandacht
meer hoeft te besteden aan wat je daaronder draagt. Met deze lingeritips ga je
moeiteloos stijlvol het najaar tegemoet.

• Wissel en was je bh's regelmatig. Na een dag
of twee is het echt tijd voor een wasbeurt.
En dan liever niet in de wasmachine, maar
met de hand óf met een handwasprogramma
op je machine natuurlijk.
• Stop je bh níet in de droger! Hij is dan
misschien sneller droog, maar ook veel
sneller versleten.
• Je hebt ze vast wel eens zien liggen bij
de kassa van je favoriete lingeriezaak:
waszakjes. Schaf er tijdens je volgende
bezoek maar gelijk één aan, want ze
beschermen de elasticiteit en kwaliteit
van je bh én je andere kleding tegen
beschadigingen.

Nóóit meer anders
Weet jij eigenlijk wel écht wat je bh-maat is?
En welk type jouw borsten en figuur het beste
laat uitkomen? De ervaren stylisten van Mooi
Lingerie helpen je het antwoord te vinden op
deze vragen door middel van vakkundig advies.
Voor iedere vrouw is er immers geschikte
lingerie te vinden: wat je smaak, maat of
vorm ook is. Natuurlijk is het mogelijk om
in de winkel alle opties uitgebreid te passen
en uit te proberen.
Je zult zien: als je de
goede bh eenmaal hebt
gevonden, wil je
nooit meer anders.
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Dé najaarstrends om in de gaten te houden
Echte juweeltjes

Dieppaars, nachtblauw, bordeauxrood of donkergroen: misschien heb je deze
selectie aan rijke kleuren wel al voorbij zien komen op de catwalks van fashion
designers of aan de rekken in kledingwinkels. De tinten, die doen denken aan de
juwelen van een kostbaar sierraad, zie je dit najaar ook ruimschoots terug in lingeriezaken. Tip: de kleuren zijn ook enorm geschikt om met elkaar te combineren.

Strik erom

Van de hand van Nederlands bekendste designerduo rechtstreeks naar jouw
lingerielade: Victor & Rolf maakten in samenwerking met lingeriemerk Aubade een
collectie zuurstokroze en inktzwarte bh's en broekjes. Overgoten met de herkenbare Victor & Rolf strikjes, zowel verwerkt in de luxe stoffen als op de broekjes en
topjes gestikt, is de collectie echt een cadeautje voor jezelf. De collectie is onder
andere verkrijgbaar bij Mooi Lingerie.

Power to the flower

Bloemen en lingerie is een combinatie die al járen goed is en ook dit seizoen is
dat niet anders. Geborduurd op je bh of verweven in het kant van je broekje zijn
bloemen de perfecte decoratie voor ieder lingerie item. Zo neem je gelijk een
stukje van de zomer met je mee richting de koude wintermaanden.

