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TIME TO GIVE

December is traditioneel de maand om op 
cadeaujacht te gaan. Dus lieten we er geen 
gras over groeien en hebben we voor jullie een 
selectie van topgeschenkjes.

Niets zo makkelijk als wat inspiratie om de 
perfect gift te vinden, niet? Kerst en Nieuw zal 
ook dit jaar wat intiemer gevierd worden. Ideaal 
om je in een nieuw lingeriesetje te schieten, 
toch? 

Groetjes
Vanessa

Vanessa & Nancy
jouw lingerie stylistes

femina.sint.niklaas

lingerie.femina

www.lingerie-femina.be

SUNDAY
SHOPPING
Zondag 12/12: 13u– 17u
Zondag 19/12: 13u– 17u

Is het in de week of op 
zaterdag te druk voor jou? 
Geen nood, zondag 12 en 
19 december staan we 
voor je klaar van 13u-17u 
met gepast lingerie- en 
cadeau advies.

Alvast een fijn eindejaar. 
Groetjes, 
Nancy & Vanessa
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Verwarm haar of jezelf 
met deze oversized warme 
sjaal. Een handig en trendy 
cadeautje, toch?

Sjaal € 44,95

Stonered

Jeans

Taupe

Zwart



Op zoek naar een mooi, nuttig en 
supervrouwelijk cadeau? 

Verras haar met een betoverend 
lingeriesetje en doe hier alvast wat 
inspiratie op. 

Wij maakten een selectie voor je van 
Marie Jo, Prima Donna, Andres Sarda en 
Lise Charmel. 
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Mooi, trendy en betaalbaar 
pyjamaatje? 

Tip: combineer het met een gilet 
voor ‘n extra touch of stijl, warmte 
én gezelligheid. 

Lingadore pyjama set 
€ 59,95



Lingadore winetasting pyjama set 
€ 59,95

Beschikbaar in winetasting red & 
atlantic deep blue
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Niets zo gezellig als lekker 
thuis in een homewear pak 
met ne warme choco en 
een zoetje… of glas wijn, 
toch?

Ontdek de nieuwe Mey 
collectie in blauw, natuur & 
oranje. 

Vanaf € 59,95

CADEAUTIP
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Een body’ke kan 
je als extra laagje 
onder je kleding 
dragen, als top 
onder een gilet of 
gewoon zomaar 
Welk verkies jij?

Lingadore body’s 
vanaf € 39,95



CADEAUTIP
Négligé 
Deze jurkjes kan je overdag 
ook als onderkleed dragen, 
’s nachts als slaapkleedje en 
’s avonds om gewoon mooi 
te zijn. 

Vrouwelijk, sensueel én 
nuttig cadeau.

Négligé vanaf € 49,95
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Ben jij ook zo een fervente 
wandelaar geworden? 

Doe jezelf of haar plezier met een 
wollen hemdje. Gebruik je ook 
als extra laagje onder je kleding 
overdag én ’s avonds onder je 
pyjamaatje. 

PS: ons hemdjes bevatten ook 
zijde, waardoor de wol niet prikt. 
Voelt warm en zacht aan. 

Wollen onderhemd in zwart en 
natuur
• Zonder mouw € 44
• Korte mouw € 54
• Lange mouw € 69 



Nog geen inspiratie? Misschien is 
deze cadeaubon iets voor jou.
Deze zit verpakt in een luxe black 
box op zwart zijdepapier, dus nee 
geen gewoon envelopje en ja altijd 
een verrassend effect!

Femina | Lingerie Lifestyle Store - Stationsstraat 93 - 9100 Sint-Niklaas - dinsdag - zaterdag: 10u00-18u00

CADEAUBON


