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ABOUT FEMINA

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!

Laat je inspireren 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!

Femina | Lingerie Lifestyle Store  
Stationsstraat 93 
9100 Sint-Niklaas
Dinsdag - zaterdag: 10u00-18u00

Vanessa & Nancy
jouw lingerie stylistes

femina.sint.niklaas

lingerie.femina

www.lingerie-femina.be



Prima Donna Deauville 
Vanaf 29/9 in de winkel

Bruintinten zijn in deze 
winter, dus stay in fashion 
met deze bestseller van 
Prima Donna. 

Wist je dat deze in alle 
basiskleuren steeds bij te 
bestellen is? 

Geef een seintje op 
03-776 13 83 of mail naar 
info@lingerie-femina.be en 
bestel jouw favoriet kleurtje! 
Wij zoeken jouw maat wel 
op.

Cinnamon   
BH € 99,90 
Tailleslip € 54,90
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Prima Donna Orlando 
Vanaf 7/10 in de winkel

Wist jij dat marine de 
nieuwe basiskleur in lingerie 
is? 

Deze kleur combineert 
perfect met jeans en wie 
heeft nu geen jeans in haar 
kast?

Night blue – marine
BH € 89,90 
Tailleslip € 44,90
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Vanaf 20/10 in de winkel

Het moet gezegd zijn...
dit is geen bh, maar een 
juweeltje onder je kledij. 
Zo mooi! 

De combi kleur en model 
maakt van dit een topreeks 
dat je winter en zomer kan 
doordragen. Handig, toch? 

Caraibes – bic blauw  
BH € 120,00 
Slip € 56,00
Tailleslip € 71,00



Marie Jo Judith
Vanaf 12/10 in de winkel

Dit rood is zo makkelijk 
te combineren met alle 
types bovenkledij door de 
kleurtjes die op het rood 
zijn gebrodeerd… Vrolijke 
winterkleur, toch?

Beschikaar als 
- Balconnet mousse: dit 
model staat gekend voor 
de hogere middenvoor en 
heeft een heel makkelijke 
pasvorm
- Balconnet mousse met 
naad of in de volksmond 
half voorgevormd en half 
kant… something special 
om uit te proberen

Rood
BH € 99,90 
Slip € 49,90
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Twist East End
Vanaf 14/10 in de winkel

Verkrijgbaar in:
- Bh zonder vulling
- Mousse bh hartvorm
- Balconnet mousse

Majestic blue – marine
BH € 79,90 
Slip € 34,90 
Tailleslip €39,90 
Shorty € 44,90

TW
IST



L’ aventure Alexander
Vanaf 12/10 in de winkel

Voor de stoere dames onder 
ons is dit een coole zwarte 
reeks. 
Was deze zomer 
beschikbaar in geel, nu in 
stoer camouflage. 
You go girl!

Beschikaar als 
Balconnet mousse of  
Balconnet mousse met 
naad 

Camouflage – kaki
BH € 79,90 / € 84,90 
Slip € 39,90 
Shorty € 44,90
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Marlies Dekkers 
Space odessey 
Vanaf 15/10 in de winkel

Blauw is the new basic en de 
glinsters krijg je er zomaar 
bij. 

Shimmering blue – 
fonkelend marine
BH €79,95 
String € 44,95 
Shorty € 44,95
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Doordat we allebei zo 
gebeten zijn door alles wat 
met mode te maken heeft, 
kon fashion niet ontbreken. 

Ons 6e seizoen fashion 
is een feit. Leuke 
trendy items aan 
toegankelijke prijzen. De 
sleutel doorheen deze 
wintercollectie is een mix 
en match die je zowel thuis 
als buiten kan dragen. 

Handig, toch?
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Pull € 64,95
Broek € 74,95



Pull € 49,95
Jeans € 39,95

Jurk € 76,95 - Gilet € 79,95 Top € 49,95 - Broek € 69,95 - Gilet € 79,95

Top € 49,95 - Rok € 69,95 - Gilet € 84,95 Jurk € 84,95
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Een stoere gebreide 
sjaal die je warm 
houdt op koele 
momentjes. Ideaal 
voor jezelf of als 
cadeautje!

Sjaal € 39,95

Ken je onze 
cadeaubon al? 
Deze zit verpakt in 
een luxe black box 
op zwart zijdepapier, 
dus nee geen 
gewoon envelopje 
en ja altijd een 
verrassend effect!

NIEUW 



Zin in een nieuw lingerietje? 

Bel of mail ons. Wij zoeken je maat 
op, maken een zakje klaar met 
verschillende modelletjes, leveren 
aan huis en wachten in de wagen 
tot jij klaar bent met passen. 

Handig, veilig en leuk shoppen, 
toch?

EASY SHOPPEN IN 1-2-3-4
1. Bel of mail: 
    03-776 13 83   
    info@lingerie-femina.be
2. Levering aan huis op afspraak
3. Betaling via mobiele app of 
    overschrijving
4. Genieten van je aankoop

NIEUW 
SAFE & EASY 
SHOPPEN

Vanaf 
22/10 

levering 
aan huis 
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