
Lingerie | Fashion
Najaar 2020

OPENDEUR
10% korting 

van 25/09 t.e.m. 4/10

BH €59,90
SLIP €29,90



“Beautiful begins 
underneath”

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

PERSOONLIJK, GEZELLIG EN GEDIPLOMEERD ADVIESVanessa

Nancy

Laat je inspireren tijdens de opendeur van 25 september t.e.m. 4 oktober 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 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



Lingerie.
OUR NEW BRAND ‘MEY’

We hebben Mey als leuk nieuw merk voor jou geselecteerd. 
Mey staat voor eerlijk ondernemen, Europese productie 
en hoogwaardige katoen. De slips zijn in katoen én 
naadloos. 
Hun bralettes voldoen aan onze ‘strenge‘ vereisten: comfy 
pasvorm zonder beugel met een ultravrouwelijke look. 

Probeer jij het ‘ns uit?

Stijltip
Kies voor een 
bralette. Geen 
beugel, super 
comfy en ooh 
zo vrouwelijk.

SOME OF OUR BRANDS: Prima Donna | Marie Jo | Prima Donna Twist | Marie Jo L’aventure | 
Empreinte | Lise Charmel | Marlies Dekkers | Chantelle | Mey 

BH €51,95
BH €51,95

SLIP €29,95



Triangel, 
longline of een tijgerke? 

Ook voor de diepere cups hebben we ultravrouwelijke 
bh’s geselecteerd. Stevige pasvorm, comfortabel met 
extra steun en sexiness door de band onder de buste. 

What’s your favourite?

BH €84,90 BH €89,90
BH €99,90
SHORTY  €44,90

HIPPE BH’S VOOR DIEPE CUPS



Fashion.
NO BRANDS JUST FASHION
Als fashion addicts is het onze passie om jou in lingerie, 
beach- en shapewear te stylen… maar fashion maakt onze 
cirkel rond. Voor dit najaar selecteerden we een assortiment 

trendy stuks aan toegankelijke prijzen.  

Stijltip
Met deze 

outfit doe ik 
boodschappen 
& cocoon ik ’s 
avonds. Dé 3 

in 1 outfit door 
te mixen & 

matchen met 
sneakers, jeans 

en blouse.
GILET €84,95
TOP €49,95
ROK €69,95

GILET €79,95
TOP €49,95
BROEK €69,95PULL €64,95

BROEK €74,95



Stijltip
Ga voor een jurk 
waar een snit in 
zit. Slankt oh zo 

af!

JURK € 84,95 GILET €79,95
JURK €76,95

PULL €49,95
SKINNY €39,95



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 10% 
korting* tijdens de opendeurdagen van 25/9 
t.e.m. 4/10. 

Open op zondag 4/10 van 13u00 - 17u00

* geldig t.e.m. 4/10/20, actie niet cumuleerbaar.


