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DÉ LINGERIETIPS  
VOOR BRUIDJES IN SPE
Yes, het is bridal season. Zet 

je binnenkort de grote stap, 
dan is dit het moment om na te 
denken over je lingerie. Want 
bij de perfect day (en night … ) 
hoort het perfecte lingeriesetje. 

Met deze lingerietips straal 
je als nooit tevoren in die 
prachtige trouwjurk én teken 
je voor een romantische, 
passionele, onvergetelijke 
huwelijksnacht.

Wit blijft een klassieker en de tint is 
hipper dan ooit. Hij past perfect 

onder een trouwjurk in gebroken wit of 
een zachte champagnekleur. Wat dacht 
je van het crispy white van klassieker 
Avero, het romantische witte kantje van 
Romy, of de sierlijke bloemenbroderie 
met zilveren sparkle van Aurora … over 
liefde op het eerste gezicht gesproken. 
Koos je een witte jurk in een lichte stof, 
combineer die dan met een setje in een 
lovely pasteltint die niet aftekent onder 
wit. Onze tips: Divine in zachtroze Venus, 
Bahia in Nudo (allebei met een strapless 
bh!) en Michèle in Agrumes.

Dé basisregel voor bruidjes: 
eerst de outfit, dan de lingerie. 

De gedroomde jurk of outfit 
gevonden? Neem je outfit mee 
naar de lingerieboetiek, of toon de 
Lingeriespecialiste foto’s en stukjes 
stof. Zo vind je de lingerie die perfect 
bij je trouwjurk past. Vooral de snit 
is bepalend: onder een bustierjurk 
draag je een strapless bh, onder een 
jurk die extra nauw aansluit past een 
sensueel shapewearslipje zoals dat 
van Lolita in romantisch roze, of een 
figuurcorrigerende body of jurk zoals die 
van Couture of Tom.

De stof van je lingerie afstemmen 
op die van je jurk is superstylish. 

Koos je een trouwjurk met veel kant of 
borduurwerk, combineer ze dan met 
luxueuze lingerie zoals die heerlijke 
push-up van Céline met dat chique 
retrokantje. Onder een fijne effen stof 
draag je beter gladde lingerie die niet 
aftekent, zoals de sensueel glanzende 
bh’s en slipjes van Tilda of de ultragladde 
lingerie van Divine.

EERST DE JURK,  
DAN DE LINGERIE

MATCH DE STOFJES KIES VOOR WIT  
OF HIPPE PASTELS

Een trouwjurk met een sensueel decolleté? Zeker doen, maar kies 
wel voor een aangepaste bh-snit. Er is keuze uit verschillende 

snitten, zoek met de styliste naar diegene die jou het meest 
flatteert. Een balconnetbh toont bijvoorbeeld een stukje van je 
bovenborst, en er bestaan ook balconnetsnitten met een extra 
diepe plunge. Een exemplaar met mousse cups geeft je boezem 
een mooie volle vorm, zoals de mousse bh met diep decolleté van 
Perle, de bh met hartvormige mousse cups van Tilda, of de sexy 
mousse balconnet van Lolita.

ONWEERSTAANBAAR DECOLLETÉ
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Als er één moment is waarop je 
veeleisend mag zijn, dan is het nu. 

Sluit geen compromissen, en ga voor de 
allerbeste lingerie onder jouw droomjurk. 
Want er is een perfect model voor elk 
figuur, een perfecte snit voor elke outfit 
en een perfecte tint bij elke huidskleur. 
Een professionele Lingeriespecialiste 
begeleidt je bij elke stap: van de maat 
tot het model en de kleur. Durf advies te 
vragen en veeleisend te zijn!

Met lingerie die je prachtig staat maar 
vreselijk oncomfortabel zit, is het 

moeilijk genieten. Zeker als je van plan 
bent om je trouwfeest af te sluiten op de 
dansvloer, is lingerie die er goed uitziet 
én perfect zit een echte must. De tijd dat 
je alleen mooi kon zijn door pijn te lijden, 
is gelukkig voorbij, want zelfs shapewear 
zit tegenwoordig zo goed dat je er een 
hele nacht in kan feesten. Probeer de 
slipjes en body’s van Couture, Jane en 
Robbie of de setjes van A La Folie maar 
eens uit.

Droeg je nooit eerder een sensueel 
corsage, een jurkje met kant of 

supersexy jarretelles, gewoon omdat 
het sexy is? Ladies, het is nu of nooit. 
Je trouwt – als alles loopt zoals gepland 
– maar één keer, dus je mag jezelf best 
eens een extraatje gunnen. Laat je 
inspireren door Vitoria in vintage natural, 
met dat transparante jurkje en die sexy 
jarretellegordel. Hot!

KILLER LOOK EN 
COMFY FEEL OP DE 
DANSVLOER

SEXY EXTRAATJE 
VOOR JE  
HUWELIJKSNACHT

LAAT DE BRIDEZILLA IN JE LOS

Lolita /  
PrimaDonna Twist

Céline /  
Marie Jo

Tilda / 
Marie Jo

A la Folie /  
PrimaDonna Twist


