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LINGERIE MARIM, VOOR STYLINGADVIES OP MAAT

Lingerie met
een goed gevoel !
Steeds meer vrouwen kiezen voor
het advies van Lingerie Marim, de
Genkse speciaalzaak in lingeriestyling.
Je kan er nu de herfst- en wintercollectie ontdekken van Marie Jo, L’Aventure, Prima Donna, Twist en Intense. Al deze merken zijn Belgisch.
“We kiezen enkel voor merken van
Van De Velde omdat deze firma
staat voor hoogstaande kwaliteit”,
legt Ann Spanoghe uit. Zij wil enkel
het beste voor haar klanten. Daarom heeft zij zich samen met haar
medewerksters de laatste jaren
verder gespecialiseerd in stylingadvies op maat van de natuurlijk
gevormde vrouw.

Lingerie na
borstkanker
Ook vrouwen die te maken
hebben gehad met borstkanker kunnen terecht in hun vertrouwde lingeriezaak.
Bij Lingerie Marim kan je rekenen op specifiek advies.
Ann : “Als ervaren lingeriestyliste help ik je de juiste beha
kiezen, ik vind het belangrijk
naar je verhaal te luisteren en
de tijd te nemen om lingerie te
vinden die heel goed past.
Voor een vrouw met een borstamputatie of -reconstructie
hebben onze collecties heel
wat mogelijkheden.”

ONS TEAM

Zaakvoerster Ann Spanoghe en
haar twee medewerksters Chris en
Ria hebben de nodige kennis en ervaring om jou te helpen er op en
top vrouwelijk uit te zien !

Stylingadvies

Een mooier figuur creëer je met
subtiele lingerie. De nieuwe collectie figuurcorrigerende lingerie is nu nog veelzijdiger : slips,
rokjes, jurkjes, body’s,...
Het effect is duizelingwekkend : je kan je omtrek verkleinen met maar liefst 5 cm.

De nieuwe collecties van Lingerie
Marim stralen pure luxe uit. Ook
voor herfst en winter blijven de
kleuren fris en sprekend. Pittig detail : glanzende stofjes en subtiele
kant zijn helemaal in.

-ARIM
www.lingeriemarim.be
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Pure luxe

,INGERIE

Je figuur

Acht vrouwen op tien dragen de verkeerde beha, zo wijst onderzoek uit.
Jammer, want goed passende lingerie is een must als basis voor de perfecte outfit.
FOR EVERY BODY
Lingerie Marim biedt een passende beha voor alle maatjes, van
cupmaat A tot zelfs I.
Alle verkoopsters zijn ervaren lingeriestylistes en volgen geregeld
bijscholing om dames nog beter
3HOPPING  'ENK
te kunnen adviseren.
TEL    
“Ons stylingadvies wordt door
meer en meer mensen gevraagd.
Shopping 1 • Rootenstraat 8/53
(tegenover de Lunchgarden)
Mensen komen van ver om zich
3600 GENK • 089 35 69 00
door ons te laten begeleiden.”
Elke dag open van 9.30 tot 19 u., behalve zondag
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NIEUW IN GENK

Bio & eco bouwen
met Ecomat
Specialist in bio-ecologische (bouw)
materialen Ecomat opende deze zomer een tweede vestiging in Genk.
Wil je bouwen of verbouwen ? Vraag
dan hier advies !
“Alles is tegenwoordig ecologisch,
wij gaan een stap verder en kiezen
voor bio-ecologisch : Ecomat kiest
voor producten op basis van onuitputtelijke grondstoffen”, meldt
zaakvoerder Rudi Ghelen.
“Voor onze producten stellen wij
hoge kwaliteitseisen wat betreft
duurzaamheid en herbruikbaarheid. Zij helpen je een gezond binnenklimaat te creëren in huis.” Deze speciaalzaak heeft alle materialen voor bouw, interieur en tuin :

Groot- en
kleinhandel
Ecomat bestaat sinds 1986 en
is groot- en kleinhandel in bioecologische bouwmaterialen.
Rudi Ghelen nam het bedrijf
2,5 jaar geleden over.

Workshops

PROJECTEN

Ecomat organiseert een nieuwe reeks workshops natuurverven in Genk op donderdag
13 oktober, zaterdag 15 oktober en donderdag 20 oktober.
Telkens heeft de workshop
een ander thema.
In de eerste leer je meer over
wat kleur doet met je omgeving.
Muren verven met natuurverf
is het thema van de tweede
workshop.
Op de 20ste breng je allerlei
decoratietechnieken voor
meubels in praktijk.

Ecomat begeleidt projecten eventueel al vanaf de start van de verbouwing of aanvang van de ruwbouw. De zaak levert alle benodigdheden, van isolatie en andere
bouwtechnische materialen tot gevelbekleding en decoratieve materialen zoals leem en natuurverf.

Showroom
hout, plaatwerk, parket, tegels, isolatie, bepleistering, verven, beitsen, oliën,... “
Bij alle producten geven we het nodige advies : wij zoeken de oplos-

Herkomst
De producten die Ecomat verkoopt voldoen aan strenge normen wat betreft technische kwaliteit. Ook hecht het bedrijf veel belang aan hoe ze zijn geproduceerd
en waar de grondstoffen vandaan
komen.

sing voor je probleem.”
Het eerste weekend van oktober
houdt Ecomat opendeurdagen; je
bent steeds welkom voor een kennismaking met de producten.

Zaakvoerder Rudi Ghelen is afkomstig van Genk en vond het dus essentieel
zijn tweede vestiging in Limburg te situeren. “Tot voor kort moesten onze
klanten afzakken naar Zoersel. Toch
merkten we dat de belangstelling uit
Limburg steeds groter werd.” Dus
ging Ecomat op zoek naar een pand
waar ze een ruime showroom in konden richten én voldoende opslagmogelijkheid hadden. “We willen zoveel
mogelijk in stock hebben, zodat we
snel op de werf kunnen leveren. Onze klanten moeten hun aankoop in
Meeënweg 7 - 3600 Genk
principe ook meteen mee kunnen
Tel. 089519595
nemen.” Bovendien slaagt Ecomat
info@ecomat.be
er tegelijk in zijn ecologische voetafwww.ecomat.be
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druk aanzienlijk te verkleinen !

