ER GEWELDIG
UITZIEN ONDER
JOUW JURK!
Bruidslingerie zorgt ervoor dat je figuur op
haar mooist uitkomt in jouw droomjurk!
Het vinden van goede, comfortabel zittende, én
mooie lingerie is niet altijd even gemakkelijk.
Toch is het belangrijk om aan lingerie de
nodige aandacht te besteden zodat je er
geweldig uitziet in je trouwjurk.
Daarnaast geeft het een stukje zekerheid:
alles zit goed én prettig onder jouw
mooie jurk.

OPTIMALE PASVORM
Marie Jo heeft in haar collectie een bustier en
een strapless beha die speciaal zijn ontwikkeld om
onder een bruidsjurk te dragen. Deze bruidslingerie heeft een optimale pasvorm: een perfect
passende strapless top met een diep decolleté, en
dit alles speciaal afgesteld op het bovenlijfje van
jouw bruidsjurk. Wil je een compleet setje?
Kies voor de bijpassende string, hipster of slip.
Verder kun je met jarretelles, kousen en kousenband het helemaal aanpassen naar jouw wensen.

BUSTIER
& BODY
Omdat een bustier of
body goed aansluit en je
figuur daardoor mooi laat
uitkomen, wordt dit veel
gedragen door bruiden.
Zeker onder een strakke
bruidsjurk is een bustier
een aanrader! Er zijn
bustiers verkrijgbaar met
afneembare jarretels.

Lingerie
LESSONS IN

#3

Voor de mooiste dag in je
leven wil je er natuurlijk perfect uitzien.
Begin daarom met een goede basis voor je bruidsjurk: prachtige bruidslingerie
om jouw droomoutfit helemaal af te maken.

DO'S OP HET GEBIED
VA N B R U I D S L I N G E R I E :

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-opeencontact 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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VOLGENDE
KEER IN
LESSONS IN
LINGERIE:
S P O R T B E H A' S

• Laat je beha-maat opmeten en je adviseren bij een
lingeriespeciaalzaak.
• Zorg dat je bij een strapless jurk altijd een goed
passende strapless beha of bustier uitzoekt.
• Lage ruguitsnede? Draag indien mogelijk een zelf
klevende beha. Deze is alleen aan de voorkant zichtbaar.
• Ga voor een mooie kanten (corrigerende of invisible)
slip of string, afhankelijk van het model van je jurk.
• Laat je informeren bij een lingeriespeciaalzaak voor
beenmode, en zoek zo de juiste panty uit!
Het allerbelangrijkste is dat jij je prettig en mooi
voelt in je bruidslingerie!

Mooi Lingerie
Vinkenburgstraat 12
3512 AB Utrecht
030-7890241
info@mooi-lingerie.nl
www.mooi-lingerie.nl

