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LINGERIESTYLING ALS KERSTGESCHENK

Op zoek naar een leuk kerstgeschenk ?
Bij Lingerie Marim vindt u zeker iets gepast.
Ook deze kerst liggen er weer
schitterende cadeautjes onder de
kerstboom. Een mooi lingeriesetje
staat voor veel vrouwen bovenaan
het lijstje. Maar ken jij je juiste behamaat ? Heb je je trouwens al eens laten meten in de lingeriewinkel ?
En hoeveel van je vriendinnen ?
Geef eens een ‘styling’ cadeau bij
Lingerie Marim.
Zaakvoerster en ervaren lingerieverkoopster Ann Spanoghe kan
het niet genoeg benadrukken, ze
ziet het al te vaak om zich heen.
Nog steeds dragen 70 % van de
vrouwen een verkeerde behamaat.
“Daarom begin ik nu met adviesavonden voor dames, enkel
gericht op informatie en niet op
verkoop.” Sedert 3 jaar verzorgt
Ann zulke lingerie avonden voor
kvlv-leden. Zo’n avond is louter informatief, je komt er alles te weten
over de nieuwigheden omtrent lingerie. Op vraag van haar klanten
heeft ze nu zelf een locatie beschikbaar om haar avonden rond het
thema ’lingerie met advies’ in te
richten : in de vestiging van

Ecomat aan de Meeënweg te
Genk. “Alles komt aan bod : de verschillende modellen en mogelijkheden, figuurcorrigerende lingerie
maar ook lingerie voor dames met
een borstprothese. Hierover geven
we je uitvoerige informatie, zodat
je die kennis na afloop kan delen
met andere vrouwen.”Heb jij ook
problemen om de juiste maat te
vinden ? Laat je dan goed

Figuur

Warme winter

Voor de feestdagen heeft Lingerie Marim leuke topjes met
kant in diverse kleuren, die
perfect passen onder een
feestoutfit. Met figuurcorrigerende lingerie kan je
een volledige kledingmaat
wegtoveren : je verliest tot
5 cm omtrek ! En toch geniet
je van het beste comfort.

De winterkoude voel je nauwelijks
met een warme pyjama van Lingerie Marim. Je vindt er nog de heerlijk zachte satijnen pyjama’s, gevoerd met moltonkatoen in warme
kleuren en fleurige dessins. Nu zijn
er ook warme fleece kamerjasjes in
combinatie met een pyjama of
nachtpon aan een voordelige prijs
in vrolijke kleuren. Ideaal om je in
te duffelen ’s avonds voor de tv.

adviseren. Lingerie Marim biedt
een stylingbon aan waar je het bedrag zelf van kan bepalen en waar
op vermeld staat dat het gaat om
een uitgebreide styling . “Zo’n stylingsessie doen we in de winkel
zelf, in alle discretie en met persoonlijk advies.” Inschrijven voor
de adviesavonden kan bij Lingerie
Marim of via
info@lingeriemarim.be.

Nachtbeha
Nieuw bij Lingerie Marim : de
Decollette. De Decollette is
een speciale antirimpelbeha
die ‘s nachts zijn werk doet, gebaseerd op de natuurlijke herstellende werking van de huid.
Tijdens je nachtrust blijft de
borstpartij netjes op zijn
plaats en krijgen verticale
slaaprimpels niet de kans om
zich te vormen. De resultaten
zijn verbluffend : na één nacht
zullen bestaande rimpels al
minder diep zijn. Na 5 tot 7
nachten heeft de Decollette
optimaal haar werk gedaan.
Deze beha biedt ook een prettige ondersteuning van de borsten, interessant voor bijvoorbeeld dames met een grotere
cupmaat. Een leuke cadeautip
voor de feestdagen !

VOOR
HEREN

Waarom zouden we de heren niet
eens verwennen met luxueuze lingerie ! Lingerie Marim heeft ook
voor hen een grote collectie. Dit
seizoen is er weer een aanbod in
huispakken, pyjama’s, badjassen,
peignoirs en ondergoed voor jong
en oud. Lingerie Marim kiest voor
kwaliteitsmerken als Calida, Hom
en Pastunette die heel wat keuze
bieden voor een betaalbare prijs.

Nieuwe trends
Lingerie Marim kiest voor lingeriemerken van het Belgische huis Van de
Velde. Marie Jo, Prima Donna, Twist en L’Aventure bieden prachtige lingerie tot en met cup H. Elk jaar vraagt Van de Velde trouwens een bekende modeontwerper om een exclusieve capsulecollectie te maken voor
Marie Jo L’Aventure. Dit jaar liet Veronique Branquinho zich inspireren
door de mode van de jaren 1950. Haar minicollectie heet Nobu en is enkel verkrijgbaar in donkergroen of zwart. Lingerie Marim heeft sinds kort
ook het merk Syl in huis gehaald, een Nederlands lingeriemerk dat zich
heeft gespecialiseerd in grote
cupmaten tot cup K. “Syl is
sterk in jonge, trendy lingerie
zonder kant maar met jonge
accenten. Samen met Prima
Donna zijn dit bij Lingerie Marim twee merken waarvan we
gemerkt hebben dat we hier iedere vrouw mee kunnen helpen.” Bij Lingerie Marim koop
je niet alleen perfecte lingerie
maar ook een goed gevoel !
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