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Marie Jo & Prima Donna.

MERKEN 
IN DE KIJKER

Ben jij gek op de pasvorm van Marie Jo en Prima 
Donna? Kom dan snel langs want we geven 25 

gratis naadloze slips weg. Heel handig voor 
onder de fijnste zomerkleding! 

Be the first to have one!

 

GRATIS 
naadloze slip* 

t.w.v. €24,90 bij 
aankoop setje 

Marie Jo of 
Prima Donna

ACTIE



 Ten Cate. 
Een slip dat niet aftekent is onmisbaar in je 
zomer garderobe. Deze verkopen wij al 10 
jaar aan de lopende band in short of hoge 

tailleslip. Welke kleur verkies jij? 
Nude, wit, zwart, rood, taupe of blauw?

 Empreinte. 
Heb je een diepe cup en wil je ‘ns iets 

anders dan Prima Donna? Probeer dan zeker 
Empreinte! Het heeft smallere bretellen, fijnere 

kant en duwt de buste mooi naar binnen 
waardoor het afslankt. PS: deze in perzik kleur 

is onzichtbaar in wit. Handig, toch?

 

GRATIS zijden 
sjaaltje t.w.v. 

€25 bij aankoop 
setje Empreinte

ACTIE  

3 + 1 GRATIS

ACTIE



#Staycation.

BADMODE SPECIAL

Verwen jezelf tijdens staycation met een mooi 
badpak, bikini of tankini aan 10% korting t.e.m. 
10/07/20. Benieuwd naar de trends van het 
moment?
• Ruches
• Vergeet die bikini’s en ga voor een 

ultravrouwelijk badpak
• Retro, bohemian print, animal print of een 

gehaakte bikini: het zijn de details die het 
plaatje compleet maken

Laat je bijstaan om jouw perfecte bikini of 
badpak te vinden, want het draait er vooral om 
dat jij je lekker in je vel voelt! Happy shopping, 
happy you. 

 

10% KORTING 
op badmode

ACTIE



SUMMER ESSENTIAL

Strapless bh.
Een bh zonder bretelletjes is een échte summer must have. 

Verkies je eentje met of zonder vulling? Of liever toch één met 
een sluiting opzij voor onder je open rug décolleté? The choice is 

yours! Prijzen variëren tussen de €49 en €54. 
Zonnig artikel. Zonnige prijs, toch? 

 

Slip aan -50% 
bij aankoop 

van een 
strapless bh

ACTIE

Een bikinitrend in lingerieland: triangel bh’s zijn helemaal 
in én oh zo terecht. Supervrouwelijk, beugelloos en vooral… 

comfortabel! Echt ’n verslaving… Prijzen variëren tussen de € 40 
en € 54. OMG! Zwart, wit, nude, geel of rood. 

Welke kleur kies jij?

ONTDEK DE HYPE

Dé bralette.

 

Slip aan -50% 
bij aankoop 

van een
bralette

ACTIE



“Beautiful begins 
underneath”

Stationsstraat 93
9100 Sint-Niklaas
Open van dinsdag tot zaterdag
van 10:00 - 18:00

PERSOONLIJK, GEZELLIG EN 
GEDIPLOMEERD ADVIESVanessa

Laat je inspireren tijdens de zomeracties in onze winkel t.e.m. 10 
juli in onze meer dan 200m² conceptstore en beleef de nieuwste 
collecties van alle topmerken tijdens je bezoek aan de winkel. 
Laat je verrassen met de laatste trends in lingerie, beachwear én 
sinds kort ook fashion!

Groetjes, Vanessa & Nancy

www.lingerie-femina.be

Bij Femina kan je rekenen op een persoonlijke 
aanpak en gediplomeerd advies, telkens in een 
gezellige sfeer. Zo ga je niet alleen met een 
perfect passende bh, bikini of outfit naar huis, 
maar ook met een extra dosis zelfvertrouwen. 
Want daar doen we het voor: zorgen dat jij je 
goed in je vel voelt! 

GROOTSTE AANBOD IN HET WAASLAND

Nancy



De Winkel.
EEN BEZOEK WAARD

Femina | Lingerie Lifestyle Store  
Stationsstraat 93 
9100 Sint-Niklaas

Dinsdag - zaterdag: 10u00-18u00

www.lingerie-femina.be
 femina.sint.niklaas

lingerie.femina

KORTINGSBON
Ontvang bij vertoon van deze bon jouw 
favoriet product aan actievoorwaarden* geldig 
t.e.m. 11/07/2020. 

Open op zondag 28/6 van 14u00 - 18u00

* geldig t.e.m. 11/07/2020


