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Ready for holiday?

Het is bijna vakantie, olé olé. Hoogtijd om 
aan  bikini’s en vakantielingerie te denken. 
Neem 30 min. de tijd om vanalles te passen, 
want badgoed kies je écht makkelijkst 
door aan te doen en te vergelijken. Wij 
staan je bij met advies rond juiste fit en 
kleur. Vergeet ook zeker geen strapless bh 
zonder bretelletjes. Is ideaal voor onder elke 
vakantie outfit. Tot 30/7 kan je nog genieten 
van naadloos ondergoed met een 2+1 gratis 
actie zodat ook de slips mee kunnen op 
verlof. Indien plaats over, mag je ons ook 
gerust meenemen. Tot in de winkel? s!!  
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EN Dé trend voor 2021 is een badpak. Check out de V-rugjes voor- & achteraan, 
de lage rugdécolleté én hippe prints of trendy kleuren. No doubt about it. 
Het is mooi, jong, verleidelijk én comfy. Het tovert een taille bij wel elke 
vrouw en duwt dat mini buikje wat platter! 

Badmodetrends ‘21
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Een diepe v-hals alleen maar voor je t-shirt 
of truien? Nee hoor: ook in swimwear zien 
we in 2021 de v-hals terugkomen, ook op 
de rug. Verleidelijk én stijlvol tegelijk.

V-hals
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Ze blijven hun weg naar de spotlights 
vinden, want ook dit jaar kunnen we niet 
om dierenprints heen. Wél in de ‘verbeterde’ 
2.0 versie, dus net even met een ander 
motiefje dan je gewend bent. Dit kan ‘m 
zitten in de kleur, maar ook in de print zelf. 

Grrrrr...
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Als er één bikini is die lief 
is voor je figuur, is het wel 
de bikini met een V-shape 
broekje. Hij accentueert je 
taille, geeft je booty meer 
volume en laat je buik optisch 
strakker lijken. Je kunt 
trouwens ook je bikinibroekje 
lekker hoog optrekken voor 
hetzelfde effect.
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BIKINI



Marine blijft een dankbare print in de 
badmode. Het is tijdloos en stijlvol. Hier 
fris gecombineerd met geel of wit.  
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Marine 2.0
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Neem enkele assorti jurkjes 
mee op vakantie en gebruik 
het meer dan alleen voor 
over je badgoed. Draag het 
om ’s ochtends een ontbijt te 
nemen, een uitstap te doen, 
met sandaal ’s avonds om te 
chillen of uit eten te gaan, … 
PS: een kaftan draag je verder 
af op een lange smalle broek. 
Ready, steady, go!

Beachwear 
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Jurkjes in badmode stof 
mogen nat worden, dus ideaal 
voor over je bikini. Andere 
jurken zijn gemaakt uit bio 
katoen of linnen wat dan weer 
heel licht aanvoelt. Trotseer in 
stijl de hitte met ons uitgebreid 
assortiment jurken.

Bio katoen
NIEUW
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Tankini’s 

Tankini’s worden vnl. gekozen omdat ze makkelijker aan- 
en uit te doen zijn (zeker voor een bezoek aan het toilet). De 
top kan je naar boven doen om te genieten van het zonnetje 
en naar beneden wanneer je wat onzekerder bent. Wist 
je dat onze klanten ze ook dragen als top om te fietsen? 
Redenen genoeg, toch?



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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Vakantie lingerie



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


