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ZIE ER SUPERVROUWELIJK UIT MET DE JUISTE BEHA

Laat je restylen bij Lingerie Marim

Een mooier figuur creëer je
met subtiele lingerie.
De voluptueuze vrouw kan er
op haar fraaist uitzien met de
juiste figuurcorrigerende lingerie.

Lingerie Marim in Genk heeft zich de
afgelopen jaren steeds verder gespecialiseerd in advies op maat van de
natuurlijk gevormde vrouw.
Zaakvoerster Ann Spanoghe is een
veelgevraagd lingeriestyliste en
deelt zo haar door de jaren opgebouwde kennis met vrouwen over
heel Limburg. "Dit jaar gaan we
voluit voor kleur. Felle tinten die
onderling perfect te combineren
zijn, ook al denken velen van niet."
7 of 8 vrouwen op 10 dragen de verkeerde beha. Dat is natuurlijk een
ontstellend groot aantal. En dat
terwijl een mooie beha je enorm
kan flatteren, het is zelfs een onmisbare basic voor een succesvolle outfit. Lingerie Marim biedt een
passende beha voor alle maatjes,
van cupmaat A tot zelfs I. "We maken ons bijna allemaal zorgen over
de grootte en de vorm van onze
borsten. Maar als het erop aankomt om onze boezem te verzorgen, dan laten veel van ons het afweten", vindt Ann. "Een fout beha
zit allesbehalve flatteus en wat nog
erger is, veroorzaakt ongemak. De
borsten worden als het ware mishandeld." Hoog tijd dus om daar

NIEUWE MERKEN

Mooi figuur

Je ziet er geweldig uit en voelt
je daardoor ook fantastisch :
deze speciale modellen zorgen ervoor dat je bovenkleding
zit als gegoten.
Kies eens voor een figuurcorrigerend broekje of rokje. Of
ontdek het effect van een body.
De body’s van Prima Donna
en Marie Jo zijn jong, stijlvol,
comfortabel en – belangrijker
nog – ze verkleinen uw omtrek
met 4 cm.
verandering in te brengen. Daarvoor biedt Lingerie Marim een speciale styling, die ongeveer een halfuur duurt en volledig vrijblijvend is.
"Ik geef deze uitleg ook op stylingavonden, om meer en meer dames
bewust te maken. Schoenen draag
je toch ook niet in een te kleine
maat !" Voor iedere vrouw bestaat
de perfecte beha, aangepast aan
de activiteiten die ze beoefent.
De lingeriemerken van Van de Velde zijn hierin gespecialiseerd. "We
staan achter Van de Velde, omdat

Voor de man

Badmode

Natuurlijk kunnen ook mannen
terecht bij Lingerie Marim. Het
merk is Hom is een van de
nieuwkomers. Dit seizoen zijn
ook de boxershorts beschikbaar
in felle modekleuren. Modieuze
korte of lange peignoirs en pyjama’s met korte of lange broek
hebben we in alle maten, van S
tot XXXL.

Lingerie Marim heeft dit jaar de
grootste collectie badmode die de
winkel ooit gehad heeft. Net als de
lingerie, is ook de badkleding aanwezig in allerlei frisse looks. Bikini’s, badpakken, shorts, rokjes en
bijpassende jurkjes, perfect om
eerst een dagje aan het strand door
te brengen en daarna uit te gaan.
Ook is er de tankini, een topje met
bijpassende slip, die handig is om

dit een grote waaier aan beschikbare maten garandeert." U gaat bij
deze winkel dus enkel buiten met
een perfect passende beha. Er is
nog méér : ook badmode, strandmode, nachtkleding en sportlingerie behoren tot de collectie.
Onlangs kreeg Lingerie Marim een
volledige make-over. Ook werden
er twee nieuwe, ruime paskamers
ingericht. Zo kan elke klant een uitgebreide lingeriestyling ondergaan, daarbij begeleid door Ann of
haar medewerksters Chris en Ria.

Dokters raden deze zelfs aan
tegen rugklachten.

Lingerie Marim heet dit voorjaar
enkele nieuwe merken welkom in
de collectie. Eerst en vooral zijn er
de trendy borstvoedingsbeha’s
van Mammae, zoals gezien bij De
Bedenkers.
Ook is er wat nieuws van Van de
Velde. De Prima Donna Twist is uiterst vrouwelijk en biedt toch goede steun.
In het luxesegment biedt Andres
Sarda meer pikante setjes, met
veel zijde en ragfijne kant, voor de
A, B en C-cup.

Van de Velde

Deze speciaalzaak werkt al jaren samen met het Belgische huis Van de
Velde. Al 25 jaar verkoopt Lingerie Marim het merk Marie Jo, een van de
bekendste namen van Van de Velde. Naast deze uiterst verfijnde lingerie, zijn er merken beschikbaar die iedere vrouw tot haar recht laten komen. Zo is er Prima Donna voor de elegante, natuurlijk gevormde
vrouw, zelfs tot cupmaat I !
De Prima Donna Twist is
hierbij een nieuwe lijn, iets
frivoler opgevat en bedoeld
voor de jongere vrouw met
cup C-H. Marie Jo en L’Aventure staan voor pure elegantie en luxe, voor vrouwen met
pit. Marie Jo Intense is trendy
sportlingerie die hightech
combineert met stijlvol comfort. Het nieuwe Andres Sareen buikje of striemen te camoufle- da vult de waaier aan met een
ren. Je kan er eveneens mee zwem- speciale collectie voor de
men en zonnen.
kleinere boezem.

Lingerie om een kleurtje
van te krijgen...
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