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webwinkel voor beenmode

Kleur

Nieuw in onze winkel zijn de ‘All colors’, de panty’s
van Oroblu in een aantal mooie kleuren. Ze zijn 50
denier dik en heel comfortabel. Bij ons vindt u rood,
bordeaux en violet, grijs en cobalto (flessengroen),
zwart en twee kleuren blauw. De standaard prijs is
€ 11,95, maar bij ons kosten ze € 11,35.
Om de panty te proberen is er een leuke actie: bij 2
of meer wordt de prijs € 9,48 per stuk. Combineren
van kleur en maat is mogelijk. De korting wordt
zichtbaar in de winkelwagen.
Er zijn twee maten: S/M (te vergelijken met maat 38
tot 42/44) en L/XL (maat 42/44-50). Door de grote elasticiteit zijn ze in ieder geval niet
gauw te klein.
Stippen
Vorig jaar was er regelmatig vraag naar een zwarte panty met
een stipje. Nu hebben we ‘Adelle’ in de winkel: een panty van 20
denier met een klein stipje, de polka dot. Hij kost € 12.95
Steun
Moet u veel staan of lopen, hebt u last van
(beginnende) spataderen, of kunnen de benen
sowieso wel een steuntje gebruiken? Dan is de ‘Kunert Fly & Care’ wel
wat voor u: 40 denier, sterk en ondersteunend. Deze panty wordt ook
door jongeren veel gedragen. Hij oogt vlot, het is niet te zien dat u een
steunpanty draagt.

Warm up
We hopen dat we de dikke panty’s nog even niet nodig hebben, maar de nazomer kan
zomaar voorbij zijn. Vorig seizoen hebben we veel ‘Warm ups’ verkocht, de panty van 60
denier van Kunert. We hebben nu exact dezelfde besteld – maar dan voetloos: de warm
uplegging. Binnenkort in onze webwinkel!
ACTIE
We geven 5% korting op al onze artikelen.

Bezorging
In postcodegebieden
2820 t/m 2825 en 2860 t/m 2871:
altijd gratis bezorging!

Hebt u tips voor ons? Mail ze naar
info@maatjevandekous.nl.
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