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10 Jaar Femina

Lingerie Femina mag 10 kaarsjes uitblazen. 
En wauw wat ‘n 10 jaar! Na de start in de 
Ankerstraat in 2011 (en de winkel bestond 
toen al 100 jaar) zijn we na 5 jaar verhuisd 
naar de Stationsstraat. Femina hebben we 
toen letterlijk in een nieuw jasje gestoken. 
Hiervoor hebben we verschillende concept 
stores bezocht om erna ons eigen concept 
uit de grond te stampen....

Vanessa & Nancy
jouw lingerie stylistes

femina.sint.niklaas

lingerie.femina

www.lingerie-femina.be

Stijltip

Femina | Lingerie Lifestyle Store  
Stationsstraat 93 
9100 Sint-Niklaas
Dinsdag - zaterdag: 10u00-18u00
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Er was eens

...een affiche met “totale uitverkoop” op 
de etalage van een lingeriewinkel in de 
Ankerstraat tijdens een wandeling, 10 jaar 
geleden. Oooh, mijn eigen winkeltje... een 
droom van me… Met knikkende knieën 
stapte ik die dag binnen met de vraag of ik 
de zaak misschien kon overnemen. Rarara 
wat het antwoord was…

De start
Vrij van enige voorkennis in de lingerie 
stapte ik op 3 mei in de wondere wereld 
van lingerie. Femina was toen al 100 jaar 
een begrip in deze streek. Lang geleden 
gestart vanuit het zelf maken van korsetten. 
De lingerie stiel werd toen van moeder op 
dochter doorgegeven. Maar nu was het mijn 
beurt…

Lingerie concept store

5 jaar na de start was de winkel in de Ankerstraat 
uit zijn voegen getreden en wilde ik echt mijn 
eigen ding, dus zijn we verhuisd. Femina staken 
we letterlijk en figuurlijk in een nieuw jasje. Ontdek 
het nieuwe concept. Ontdek het lingerie lifestyle 
concept verder in deze feestfolder.
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Marie Jo & Prima Donna

Ben jij gek op de pasvorm van Marie Jo en Prima Donna? Kom 
dan snel langs want we geven 15 gratis naadloze slips weg. Heel 
handig voor onder de fijnste zomerkleding! Be the first to have 
one!

ACTIE
GRATIS 

naadloze 
slip* t.w.v. 
€24,90 bij 
aankoop 

setje Marie 
Jo of Prima 

Donna

Marie Jo en Prima Donna zijn merken van de internationaal gekende 
Van De Velde groep. De naam lingeriespeciaalzaak kan je dan ook 
pas claimen als je de merken van dit Belgisch bedrijf mag aanbeiden.  

Deze merken  
vieren mee. Jij ook?
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Empreinte

Heb je een diep cup en wil je ‘ns iets anders dan 
Prima Donna? Probeer dan zeker Empreinte! 
Deze hebben smallere bretellen, fijnere kant en 
duwt de buste mooi naar binnen waardoor het 
afslankt. Sinds de start in 2011 een merk waar 
we volledig achter staan.

ACTIE
GRATIS 

Titto 
armbandje 
t.w.v. €35 

bij aankoop 
setje 

Empreinte.
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E Ten Cate

Een slip dat niet aftekent 
is onmisbaar in je zomer 
garderobe. Deze verkopen 
wij al 10 jaar aan de lopende 
band in short of hoge tailleslip. 
Welke kleur verkies jij?  
Nude, wit, zwart, rood, taupe of 
blauw?

ACTIE
2 + 1 GRATIS



Persoonlijk advies

Jou een goed en gelukkig gevoel geven 
door jou professioneel en persoonlijk te 
adviseren in een leuke, ongedwongen sfeer. 
Dat is de drijfveer Nancy en Vanessa van 
Lingerie Femina. 
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Goed nieuws voor mama’s in spe... De nieuwe borstvoedingsbh 
van Prima Donna is er! Het merk nam het patent van Mammae 
over en stak hem in een nieuw jasje. Verkrijgbaar in lichtroze 
en zwart. Discreet en makkelijk te openen met 1 hand. Ook zijn 
de beugels uitneembaar, wat hem geschikt maakt voor dag én 
nacht! Praktisch en mooi, toch?

TIP: voor een zwangerschapsbh kan je altijd langskomen. 
Hiervoor gaan we voor een maatje meer zodat er ruimte is om 
te groeien en we zorgen ervoor dat de cups elastisch zijn. Wat 
de borstvoedingsbh betreft: zo lang mogelijk wachten 😊. Eind
maand 8 is top. Zelfs dan verkopen we hem in een cup extra 
omdat je nog met de melkkliertjes moet rekening houden.

Borstvoedingsbh’s
IN DE KIJKER



Verwen jezelf met een mooi badpak of 
bikini van Marie Jo en ontvang er de 
hippe strandtas zomaar bij! Ga jij voor 
de nieuwe marinestijl, de classy look 
of op en top zomers kleurtje? Jij moet 
alleen kiezen, wij staan je bij om de 
perfecte fit te vinden, want het draait er 
vooral om dat jij je lekker in je vel voelt! 
Happy you, happy we.

BADM
ODE SPECIAL

ACTIE
STRANDTAS

GRATIS

Badmode



Concept Store

Lingerie is bij Femina een ware beleving. 
Laat je inspireren door de presentatie aan 
onze wanden en de unieke etalages, ook 
binnenin. Laat je verrassen door fashion 
aan leuke prijsjes, cadeau artikelen in de 
Kerstperiode, homewear in de winter,… Voel 
je bovendien op je gemak in onze ruime 
paskamers (klanten beschrijven ze als een 
balzaal.

FEMINA
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Nieuwe kleur: pastel roze / lila.

Niet zomaar door jullie 
verkozen als dé bralette der 
bralettes. Megavrouwelijk, 
ultra comfortabel zo zonder 
beugels en toch genoeg steun. 
Nu in zacht pastelroze/lila en 
nog steeds aan de zachte prijs 
van € 54. Op wat wacht je nog? 
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De Bralette
NIEUW

ACTIE
GRATIS 

naadloze 
slip t.w.v 

€ 20,90 bij 
aankoop van 
een Wacoal 

setje.
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Mey is een Duits lingeriemerk waarbij 
lokale productie centraal staat. Zoals 
we dat van Duitse merken gewend 
zijn, is de kwaliteit op en top. Alleen 
combineert Mey dit alles met een hip 
design, goede pasvorm en perfecte 
prijs/kwaliteit.

ACTIE
HANDZEEP 

GRATIS

Mey
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Het belang van goede ondersteuning.

Je beschikt over uitstekende sportschoenen, de perfecte sportoutfit en 
een trainingsschema om te sporten. Daarmee heb je aan alles gedacht, 
toch? Think again! Een goede sportbeha is minstens zo belangrijk, wat je 
cupmaat of sportieve discipline ook moge zijn. 

Some facts:

• De borst heeft geen spieren. De huid en de ligamenten zijn de enige 
lichamelijke elementen die het borstweefsel ondersteunen. De 
overmatige hoeveelheid borstbeweging zet de ligamenten onder druk, 
met onherstelbare schade als gevolg. Zodra de borsten gedaald zijn 
als gevolg van het uitrekken van de ligamenten, kan niets hun oude 
functie nog herstellen.

• De borsten kunnen verplaatsingen tot 14 cm ondergaan wanneer er 
geen ondersteuning aanwezig is tijdens het trainen.

• Het is bewezen dat het dragen van een sportbeha de borstbeweging 
vermindert tot maar liefst 78%.

• De sportbh heeft dus tot 2x meer effect dan wanneer je een gewone 
bh zou dragen tijdens het sporten.

Time to invest in you & your sport. Wij geven je alvast een GRATIS 
drinkfles bij aankoop van een sportbh.

Sportbh’s
IN DE KIJKER

ACTIE
DRINKFLES 

GRATIS



Wil je je dochter, mama, schoonzus of een 
andere topvrouw een cadeautje doen omdat 
zij net als ons ook iets te vieren heeft? Denk 
aan onze luxe cadeaubox. Wordt steeds 
warm ingepakt en onthaald!  
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CADEAUBOX


