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LAAT JE RESTYLEN DOOR LINGERIE MARIM

Supervrouwelijk
met de juiste beha
Lingerie Marim biedt jou alle advies
bij de keuze van lingerie in de juiste
maat. Deze speciaalzaak vind je in
Shopping 1, Genk. De verkoopsters
staan voor je klaar met tips en raad.
Zaakvoerster Ann Spanoghe en haar
twee medewerksters hebben de nodige kennis en ervaring om jou te
helpen er op en top vrouwelijk uit te
zien !
Wat onderscheidt jullie van andere
lingeriewinkels ?
Ann : “We zijn allemaal opgeleid
tot lingeriestylistes en hebben heel
veel ervaring. We hebben al heel
veel vrouwen geholpen om de juiste beha te vinden. Het is straf, maar
80 procent van alle vrouwen draagt
de verkeerde beha. Dat is wel heel
opvallend. Bijna allemaal maken
we ons zorgen over de grootte en
de vorm van onze borsten, maar
als het erop aan komt laten we het
massaal afweten. Door de jaren
hebben wij geleerd dat we in principe iedereen kunnen helpen. Daar-

Chris, Ann en Ria van Lingerie Marim.

om besteden we ook graag tijd en
aandacht aan onze klanten, we zijn
echt met hen begaan.”
De juiste beha, dat wil zeggen dat jullie alle maten in huis hebben, ook de
meer uitdagende ?
Ann : “Inderdaad, er bestaat maar
één juiste maat voor elke vrouw.
Wij bieden een passende beha
voor alle maten, van cup A tot H.
Sinds vorig jaar zelfs tot de I-cup.
Als lingeriestylistes doen jullie ook
aan individueel stijladvies. Wat
houdt een restyling eigenlijk in ?
Ann : “Een restyling duurt onge-

Ook voor mannen

Protheses

Naast lingerie voor de vrouw
heeft Lingerie Marim ook lingerie voor de man.

Lingerie van Van de Velde is tevens
geschikt voor borstprotheses. “We
horen maar al te vaak dat dames na
hun ingreep geen passende lingerie denken te kunnen vinden. Nu,
wij passen de lingerie van onze
merken zelf aan, zodat je weer een
beha kan dragen met mooie bretellen, kant of andere details. Je voelt
je weer helemaal vrouw en je geniet van alle comfort dat een goede

Dat gaat van boxershorts tot
peignoirs en pyjama’s.
Er is lingerie voor mannen van
elke leeftijd en in alle maten.

Zie er supervrouwelijk uit
met de juiste bh.

veer een half uur en is volledig vrijblijvend. De vele jaren praktijkervaring hebben ons trouwens gebracht tot waar we nu staan in het
stylinggebeuren. Vorig jaar ben ik
begonnen met stylingavonden
voor vrouwen, die worden georganiseerd door verenigingen als KAV
of KVLV. Als er ook bij jouw groep
of vereniging interesse is voor een
dergelijke stylingavond, dan kan je
ernaar informeren in de winkel.
Een persoonlijke lingeriestyling
kan je bovendien ook cadeau geven.”

kwaliteitsbeha biedt.” De winkel
beschikt over een grote paskamer
waar klanten zeer discreet geholpen worden. Je kan ook langskomen na afspraak.

VERWENNEN

Van de Velde
Lingerie Marim werkt uitsluitend met lingerie van de Belgische fabrikant Van de Velde,
omdat de stylistes 100 % geloven in de kwaliteit en pasvormen. “We horen maar al te
vaak : ‘Eens Marie Jo, altijd
Marie Jo’!” Naast het bekende
Marie Jo beschikt Van de Velde
nog over een grote waaier van
merken. “Prima Donna is dan
weer ideaal voor de elegante,
natuurlijk gevormde vrouw die
meer ondersteuning nodig
heeft. Prima Donna Twist is
toegespitst op de jonge moderne vrouw, van B tot H cup.
Marie Jo en l’Aventure staan
voor pure elegantie en luxe.
Echt iets voor vrouwen met
pit. Marie Jo Intense is trendy
sportlingerie die hightech
combineert met stijlvol comfort. In het voorjaar komt trouwens weer een nieuwe collectie badmode binnen in alle
mogelijke maten.”

De feestdagen komen eraan, dus
het moment is daar om je eens lekker te (laten) verwennen met een
nieuw setje ! Hou je ervan eens extra in de watten te worden gelegd ?
Kom zeker eens langs bij Lingerie
Marim.
Tijdens de eindejaarsverkoop kan
je geschenkbonnen ter waarde van
a 50 winnen. Op zondag 12 en 19
december is Lingerie Marim open,
telkens van 13 tot 18 uur. Woensdag 22 december ben je welkom tijdens de laatavondshopping, tot 21
uur.

Probleem : wat dragen onder mijn strakke jurk ?
Ik heb een prachtige strakke jurk gekocht voor de feestdagen, maar wat
zou ik eronder dragen ? “Een aanrader : figuurcorrigerende lingerie, die
zie je niet onder je
kleding. Je ziet er
geweldig uit en
voelt je daardoor
ook goed in je vel.
Merken als Prima
Donna en Marie Jo
hebben stijlvolle
body’s die de omtrek verkleinen met
4 centimeter. Zo’n
body geeft je een
jonge look en zit uiterst comfortabel.
Wist je zelfs dat
zo’n body goed geschikt is voor mensen met rugklachten ?”
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