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Mooie badkleding voor iedereen
Weet jij welke kleur mooi staat bij jouw huid?
En welk type bikini of badpak het beste past bij
jouw figuur en lichaamshouding? De stylisten van
Mooi Lingerie helpen je het antwoord te vinden
op deze vragen. Voor jou is er óók badkleding met
een mooie pasvorm, waar jij je zeker in kunt voelen.
Natuurlijk is het mogelijk om alle opties uitgebreid
te passen en uit te proberen. Zo ga jij niet alleen op
je mooist naar het strand deze zomer, maar voel je
je ook nog eens heerlijk comfortabel in je nieuwe
badkleding. Laat de zon maar komen!
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Tips voor het vinden van jouw ideale
badpak of bikini
• Neem de tijd om te shoppen
• Ga voor een goed, stevig materiaal
zoals lycra
• Kies niet alleen wat je mooi vindt, maar
ook wat het beste bij jouw figuur past
• Laat je adviseren in de winkel

Mooi én comfortabel

het strand op!
Die ene broek die je benen zo lang laat lijken, het jurkje dat je rondingen zo mooi accentueert of dat lingeriesetje dat zo lekker zit: waarschijnlijk heb jij ook zo'n item in je garderobe. Je weet dat het je goed staat en
voelt je zelfverzekerd als je het draagt. Maar weet jij ook welke badkleding het beste bij jouw figuur past?
Waarschijnlijk besteed je daar veel minder tijd aan en dat is eigenlijk best vreemd. Op het strand geef jij je
immers (bijna) helemaal bloot! Dan wil je toch ook dat je badkleding net zo lekker zit als je lingerie?

Mooie producten
Nadat zij jarenlang bij een andere lingeriezaak
werkte, opende Mary van Dinther elf jaar geleden
haar eigen winkel. Het is haar missie om klanten
te helpen de juiste lingerie te vinden: 'Vooral dat
1-op-1-contact vind ik geweldig. Het doet me wat
als ik klanten blij, en voorzien van goede adviezen,
de winkel uit zie lopen. Wij verkopen zulke
mooie producten, het maakt mensen daadwerkelijk mooier!' Bij Mooi Lingerie vind je verschillende merken, modellen en soorten lingerie en
badkleding in diverse kleuren.

Go Gottex!
Het Israëlische merk
Gottex is een merk met
een groot pasbereik
en veel verschillende
modellen. De badkleding is gemaakt van
luxe, zachte stoffen
voorzien van rijke
kleuren en mooie
patronen en prints.
Voor ieder budget
zitten er opties in de
collectie. Ga jij voor
de luxe uitstraling van
de badkleding uit de
Gottex Gold lijn of kies
je voor de meer praktische kwaliteitsopties
van Profile By Gottex?
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