Stijlgodin
nummer 2, juni 2010

Laat je inspireren

Jouw personal shopper op internet

Vier de zomer!
De leukste zomerjurkjes
voor elk figuur
Strandhoeden!
Welke slippers flatteren écht?
Nieuw: kledinginspiratie
voor alle maten
Nieuw: duurzame kleding

Sla snel om en
laat je inspireren!
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Personal
shopper
Jouw

op internet

Wij vieren de zomer! Fantasische jurkjes, sandalen, hoedjes
en nog veel meer zomerse dingen kun je in dit nummer
vinden. Laat je inspireren door de vrolijke kleuren, de
romantische prints en de complete outfits.
Hoewel dit pas het tweede nummer is, zijn wij nu al verslaafd
aan het shoppen voor jullie. Wij kregen al helemaal zin in al
die zinderende zomerdagen, waarop je met een hoedje en
zomerjurkje kunt flaneren op de boulevard. We zagen het al
helemaal voor ons...
De komende tijd gaan we weer foto’s maken. Met ook
een nieuw model. De oproep geldt nog steeds voor
iedereen die wil: meld je aan als model en wie weet sta
jij in het volgende nummer.
We geven dit keer 5 zonnebrillen van Summum weg. Aan
degene die de leukste motivatie schrijft waarom zij recht
heeft op die zonnebril. Dus is jouw oude zonnebril door
je kids per ongeluk in de zee gekieperd, heeft je hond er
kwistig op zitten kauwen of kan jouw model uit het jaar
kruik echt niet meer? Schrijf het ons en wie weet bemachtig
jij één van deze fashionable brillen. Gegarandeerd dat jij
dan alle blikken vangt op het terras!
Vanaf dit nummer werken we met deze iconen, die het
volgende vertegenwoordigen:
wanneer dit symbool bij de kleding
staat, betekent dat deze kleding
duurzaam is geproduceerd
wanneer dit symbool bij de kleding
staat is deze ook verkrijgbaar in
grotere maten
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Merken: Humanoid | By Malene Birger
Designers Remix Collections | Antik Batik
French Connection |Madé | Ted Baker
Dr. Denim | Ellen Truijen | Ash
Custommade | Dante 6 | 2LoveTonyCohen
Willemstraat 4 | 2282 CC Rijswijk

| t 070 415 09 39 | e info@fshnaddict.nl | w www.fshnaddict.nl

Openingstijden | di-vr 9.30 - 17.30 | za 9.30 - 17.00
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Maartje Schuurmans, zelfstandig grafisch ontwerper, prosecco glas, verzot op kleuren, patronen en sieraden.
Zij zal Cuny’s column vertalen naar een mooie illustratie. www.maartjeschuurmans.nl
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Column
Van Cuny

Cuny Stelpstra, zelfstandig tekstschrijver, cocktailglas,
shopaholic en laarzen-addict www.ffknie.nl

Dag dikke wintertrui hallo kekke zomeroutfit!
We hebben er al even aan mogen ruiken,
van mogen proeven: de zomer! Ahh, wat een
heerlijkheid, die zon op je huid, de warme gloed
op je rug. En dan heb ik het nog niet over de
vele fijne momenten die nog komen gaan deze
zomer: roseetjes op het terras, hangen op het
strand… Ik kan niet wachten!
Toch heeft de overgang van winter - voorjaar
- zomer ook altijd een lastig aspect. Voor mij
in ieder geval. Want: wat trek ik in vredesnaam
aan?! Maandenlang kijk ik uit naar het moment

❝W
 at te doen als laarzen

te warm en pumps met blote
voeten te koud zijn?

❞

waarop ik weer met blote voeten in m’n
schoenen kan of zelfs slippers haast te warm
zijn. Om vervolgens tot de ontdekking te komen
dat die eerste zonnestralen weliswaar heerlijk
zijn, maar nog lang niet warm genoeg. Dus
hup, de laarzen weer aan. Die ik aan het einde
van de dag zo snel mogelijk weer uitschop,
want het was toch warmer dan ik dacht. Of
ik trek de stoute schoenen aan en waag het
erop. Waardoor ik de hele dag met ijsklompjes
rondloop, niet meer warm te krijgen. En dat zijn
alleen mijn voeten nog maar.

Jas aan, jas uit?
Want ook de rest van je kleding is in de
prezomer lastig te kiezen. Geef mij maar een
lekker luchtige outfit.
Maar: met korte mouwen of niet? Jas aan of
jas uit? Trek ik dat hemdje eronder nu nog
wel aan of zweet ik me dan de rest van de dag
rot? En, geen onbelangrijke vraag: hoe blijf
ik er representatief uitzien in mijn zomerse
kleedje? Best lastig! Een colbertje of een bloes
is nu eenmaal soms echt te warm. Die nette
broek die in de winter precies warm genoeg
is, blijft in de kast hangen tot het weer winter
is. Ik kom erachter dat ik verder slechts één
witte broek heb (die je dus vaak moet wassen),
veel spijkerbroeken en rokjes, maar andere
(geschikte) broeken ontbreken eigenlijk in
mijn garderobe.
Een spijkerbroek kan niet altijd. Een rokje met
een legging is prima, maar wat te dragen als
laarzen te warm en pumps met blote voeten
nog te koud zijn?! Moet ik gaan shoppen (mijn
kledingkast is al zo vol), of zijn er andere
oplossingen (die ik niet zie)?
Pfff, soms krijg ik er klotsende oksels van!
Maar, eigenlijk wil ik niet zeuren. Van mij mag
het namelijk het hele jaar rond zomer zijn. Laat
maar komen die zon!
Fijne zomer!
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4 Stijlgodinnen
Figuurtypes

De vier Stijlgodinnen hebben ieder de vorm van een glas. Zo hebben we het Cognacglas, het Wijnglas,
het Proseccoglas en het Cocktailglas.
Om te bepalen welk type jij bent, bekijk je drie punten van je lijf: je schouders, je taille en je heupen.

Het Proseccoglas

Het Wijnglas

Je heupen en schouders zijn even breed
en je hebt een smallere taille.

Je heupen en schouders zijn even breed
en je hebt een buikje.

Ga recht voor de spiegel staan. Neem een meetlint en leg het begin daarvan op het uiterste
puntje van je schouders. Laat het meetlint recht naar beneden hangen. Als het goed is, heb je
nu een loodrechte lijn vanaf je schouders naar beneden. Bepaal nu waar je heupen zich bevinden
ten opzichte van het lint. Vallen je heupen binnen, op of buiten het lint?
Is het binnen het lint, dan zijn je schouders dus breder dan je heupen. Dan ben je een Cocktailglas.
En vallen je heupen buiten het lint en zijn ze dus breder dan je schouders, dan ben je een Cognacglas.
Zijn je schouders en heupen even breed, dan kijk je vervolgens naar je taille. Is deze recht of heeft
deze een glooiing? Heb je rechte taille of een buikje, dan ben je een Wijnglas. Heb je een slanke,
glooiende taille, dan ben je een Proseccoglas.

Blader snel door naar jouw Stijlgodin en ontdek welke kleding jou laat stralen!
Als je met je muis op een kledingstuk gaat staan, dan zie je dat je kunt ‘doorklikken’ naar de
desbetreffende webshop waar dit kledingstuk te koop is. Zo kun je op een snelle en gemakkelijke
manier de kleding aanschaffen, die het beste past bij jouw figuur.

Het Cognacglas

Het Cocktailglas

je schouders zijn smaller dan je heupen
en je hebt een smalle taille

Je heupen zijn smaller dan je schouders
en je hebt een rechte taille.

Stijlgodin - juni 2010

Welke figuurtype/Stijlgodin ben jij?
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Stijlgodin 1
Proseccoglas
Je heupen en schouders
zijn even breed en je hebt
een smallere taille.
Je slanke taille én je heupen zijn
jouw blikvangers!

Laat altijd je slanke taille zien,
waardoor je lichaam beter in
balans komt.

de ruffles geven
je lichaam meer
lengte, waardoor je
schouders & heupen meer in balans
komen

Annewikke

donkere kleur kleedt
af en laten je heupen
smaller doen lijken

hakken geven je figuur
meer vrouwelijkheid

PROSECCOGLAS

de grotere, opstaande kraag laat je
schouders smaller
ogen

11
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Deze vormen staan
Vestje Een vestje met een diepe V-hals

is de basis van je garderobe. Leg hier een
verzameling van aan, in verschillende
kleuren, voor zowel zomer als winter.

T-shirt Kies een t-shirt dat je taille laat

zien en een wijde neklijn heeft. Prosecco’s
met grote borsten doen er goed aan een
t-shirt(top) te kiezen met een schouderdetail, om meer balans in
je figuur te brengen.

Blouse Een blouse van stretchkatoen geeft extra stevigheid aan
de zijkant, waardoor je buik en borsten ondersteund worden.
Kies een blouse waarbij de knoopjes niet helemaal tot boven
doorlopen, maar tot aan de bovenkant van de borst: dat staat
mooi bij je decolleté en laten je borsten minder groot lijken.

Jasje Een blazer/jasje met 2-knoopssluiting laten je middel

langer doen lijken. Met driekwart mouwen kun je je elegante
polsen laten zien, die een fijner figuur suggereren.

Jurk Kies altijd een jurk die je borsten goed ondersteunt en je

middel langer doet lijken. Extra plooien op buikhoogte zijn niet
aan te raden.

Kokerrok Een kokerrok accentueert de welving van je heup
tot je knie. Het is de beste vorm rok voor een proseccoglas.

Broek Zware dijen: Het is voor jou moeilijk om een broek te

dragen, want je hebt constant last van schurende dijen. Een
goede broek voor jouw lichaam, heeft een stretch bovenkant
met een rechte pijp. Je kunt de bovenkant van je broek
verbergen door een flatterende top tot kruishoogte te dragen.
Slanke dijen: dan kun je wel een broek aan met een slanke pijp.

Schoenen Om je welvingen af te maken, kun je het beste

schoenen kiezen met een ronde neus, een open teen of met
een strikje. Een schoen met een puntige stilettohak staat niet
mooi bij de ronde vormen van zwaardere Prosecco’s.

Ketting Wanneer je wat zwaardere borsten hebt, gaat de

aandacht hier toch al naartoe en hoef je hier niet nog eens
extra de nadruk op te leggen. Kies in dit geval voor een
simpele ketting, met een hangertje tot onder je borsten.

Draag nooit: broeken met opgenaaide zakken, brede riemen,

blouses met ruches onderaan, vleermuismouwen, platte
veterschoenen, enkelbandjes en puntschoenen.

PROSECCOGLAS

mij geweldig!
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Outfit 1
Eigentijdse mix
Vrouwelijk en stijlvol, dat is wat deze outfit uitdraagt. De
details in materialen en belijning maakt het geheel tot een
eigentijdse combinatie.

Top van
DAY Birger et Mikkelsen
€ 69,95
Een mooi getailleerde top, met
een verrassend detail op de rug.

Kokerrok van Filippa K
€ 139,95
Deze vorm rok laat de rondingen van de
Prosecco optimaal uitkomen.

Leren tas van Tesj
€ 155,Vrouwelijk en verfijnd:
een mooie toevoeging
aan het geheel.

Oorbellen van
Atelier Sud
€ 30,Schoenen van Filippa K
€ 195,-

Opvallende oorbellen
maken je stijl helemaal af!

De ronde vormen en het hakje, geven
deze schoen extra vrouwelijkheid.

duurzame
‘groene’ kleding

grote maat

Als je niet van prints houdt, hoeft dat zeker
niet saai te zijn. Dat bewijst deze outfit.
Mix verschillende materialen met elkaar, als
zijde & suede en mat & glans.

Ring van Atelier Sud
€ 55,Prachtig sieraad voor bij je
jurkVrouwelijk en verfijnd:
een mooie toevoeging aan
het geheel.

SALE!!

Vest van Alternative
€ 34,95
Een vestje voor de koele zomeravonden
kan nooit kwaad.

SALE!!

Jurk van Zenggi
van € 207,- voor € 144,90
Een mooie vorm jurk voor jou, die
je taille benadrukt en je heupen
camoufleert.

Ballerina van Bloch
€ 145,-

Suede tas van De Bijenkorf
van € 99,95 voor € 69,-

Schoenen met ronde vormen
passen goed bij de ronde
vormen van jouw lichaam.

De ronde vormen van deze tas,
passen goed bij het geheel.

PROSECCOGLAS

Outfit 2
Zomerse elegantie
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T-shirt van Hemp
€ 31,-
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SALE!!

Jurk van People Tree
€ 44,95

Blouse van Studio JUX
€ 159,95

Basis t-shirt van
Alternative
€ 19,95

Sisal tas van
Kinta
€ 29,95

Jurk van Ana-Mar
€ 65,-

Broek van Mud jeans
€ 69,95
Voor de slanke prosecco

duurzame
‘groene’ kleding

grote maat

Legging van
Kunert
€ 20,-

SALE!!

Cover-up/tuniek van
Despi
€ 109,95

SALE!!

Zonnebril van Ralph
Lauren
€ 99,95
Top van Farhi
van € 95,voor € 66,50

SALE!!

Jurkje van Gets, viscose/
elasthane
van € 69,96 voor € 55,95

Armband van Atelier Sud
€ 15,-

Suede sandaal
van De Bijenkorf
€ 49,95
Badpak van Bijenkorf
Collection
van € 32,95 voor € 23,06

Slippers van Ipanima*
Gisele Bündchen
€ 26,95

PROSECCOGLAS

Ketting van
Atelier Sud
€ 34,95
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Stijlgodin 2
Wijnglas
Je heupen en schouders
zijn even breed en je hebt
een buikje.
Je hebt prachtige slanke benen die
zeker gezien mogen worden!

Je décollete is onweerstaanbaar en

accentueer ook het slanke gedeelte
net onder je borsten.

kies een top
die losjes om
je buik valt

Verginia

een vestje deelt je bovenlijf in 3 delen , en oogt
daardoor slanker

een broek met een
rechte pijp, laat je
buikje minder opvallen

WIJNGLAS

deze top benadrukt
het smalste deel van
je lichaam : net onder
je borsten

19

Stijlgodin - juni 2010

20

Deze vormen staan
T-shirt Een t-shirt dat plooibaar is bij je
middel is onmisbaar. De plooien zorgen
ervoor dat mensen die ernaar kijken niet
weten of het de stof is, of je buikje.

Zorg dat de top tot net op of onder je heupbot valt. Zorg ervoor
dat de armsgaten niet te wijd zijn, maar juist mooi aansluiten.

Blouse Zorg ervoor dat de sluiting middenvoor niet heel dik is

en dat er bijvoorbeeld ook geen plooien of andere details op het
voorpand zitten. Een print leidt meer af dan een unikleur.

Jasje Een traditioneel spijkerjasje maakt je groot en hoekig. Kies

daarom een blazervorm met een open V-hals en een taille.

Jas Een rechte jas, open gedragen op een contrasterende kleur,

zorgt ervoor dat je lichaam wordt onderverdeeld in drie verticale
banen. En dat maakt je bovenlijf minder ‘massief’.
Als je klein bent, wees er dan alert op dat de jas boven de knie
moet eindigen.

Voor alle jassen en jasjes geldt dat het moet passen bij je
schouders. In sommige gevallen betekent dat, dat je jasje niet
dicht kan. Maar dat maakt echt niet uit! Je mag een jas gerust
de hele dag open laten vallen. En als je het koud krijgt, dan
kun je een sjaal dragen.

Rok Neem een rok met een zijsluiting en een platte voorkant.

Eventuele plooien beginnen pas onder je buik, zodat ze geen
extra volume geven. Een A-lijn rok doet je lichaam eer aan!

Broek Je netste broek heeft een platte voorkant, met een

brede tailleband. De zijsluiting voorkomt dat er extra bobbels
op je buik komen. De pijpen zijn recht of een klein beetje taps
toelopend, maar nooit te wijd.

Een spijkerbroek doet het niet voor jou. Zoek in plaats

daarvan naar een mooi gesneden, wijdere broek van denimstof
of indigokatoen. Wat is het verschil tussen een spijkerbroek en
een broek van denimstof?

WIJNGLAS

mij geweldig!
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Outfit 1
Ruche de zomer in
SALE!!
Top Aaiko
van € 69,95 voor € 55,95
Deze top heeft mooi, soepelvallende
plooien die een buikje mooi
camoufleren.

Schoudertas met ruches
€ 39,95

7 For All Mankind Jeans
€ 249,95
Onder een wat wijdere top (die
je buikje camoufleert), kan een
Prosecco glas prima een jeans
met slanke pijp dragen

Vodka & Caviar armband
van Zalm Rose
€ 29,95
Een grappige armband maakt je
outfit speels.

Unisa Peep Toe
€ 99,95
Laat je mooi gelakte tenen maar zien.

Geel is een kleur die maar weinig vrouwen durven te dragen. Kijk goed naar de ondertoon van je gezicht en van
de kleur, en vind de kleur geel die bij je past. Het maakt
zo heerlijk zomers.
Vest van Ichi Odse
van € 34,95 voor € 31,46
Soepelvallend vest met mooie
waterval halslijn.

Witte linnen broek
van Kyra & Ko
€ 99,95
Linnen kreukt behoorijk, maar
dat is absoluut niet erg. Draag
‘m lekker nonchalant.

Tasje
van € 14,95 voor € 10,Wie wil zo’n tas nou niet. Daar
word je toch meteen vrolijk van!

Sugarz armband van All
arrabbiata doppio
€ 31,95
Kies voor een opvallende kleur ketting,
zoals rood. Dat matcht mooi met geel.

Sandaal van Manfield
€ 49,95
Witte sandalen onder een witte
broek maken je benen langer.

WIJNGLAS

Outfit 2
‘t Zonnetje in huis
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T-shirt met bloemenprint
van Wild
€ 49,95

Jaydee Tucker
€ 69,95

Tuniek Head over Heels
prijs op aanvraag

Kanten vest van
Dorothy Perkins
£ 25,Ook in wit
verkrijgbaar

Second Female
€ 84,95

Kanten vest van
Dorothy Perkins
£ 25,Ook in wit
verkrijgbaar

duurzame
‘groene’ kleding

grote maat

WIJNGLAS

Armband Aqueous roses
€ 249,ring van Petra Reijrink
€ 49,95
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SALE!!
Boho Bag van
Cleobella
van $94.00
voor $47.00

SALE!!

Sjaal van Infinity
£ 16,Ook in wit
verkrijgbaar
tuniek van Zhenzi
van € 59,95 voor € 29,95

Jurk van Begonia
€ 119,95

mini tote
van Oktak
$ 26,-
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WIN DEZE
ZONNEBRIL VAN
SUMMUM!
Word een echte Stijlgodin
en win deze zonnebril!
Kijk snel op pagina 36 & 37.

			

Tas van Kymare,
100% canvas
€ 16,-

Vakantietip
Op deze site vind je leuke ideeën om je eigen
tas te versieren!

Stijlgodin - juni 2010

			 van de maand

Favoriet
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Stijlgodin 3
Cognacglas
Je schouders zijn smaller
dan je heupen en je hebt
een smalle taille.
Jij hebt een heel slank bovenlijf en dat
mag gezien worden.

Vestig de aandacht op je schouders,
je slanke taille of je decolleté.

COGNACGLAS

breng de aandacht
naar je decolleté

laat wat ‘huid’
zien , bijv bij je
slanke polsen

Tessa

een printje leidt meer
af dan een uni stof

een laars camoufleert
je dikkere kuiten

29
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Deze vormen staan
Blazer Je hebt een goede blazer nodig,
die zowel qua pasvorm als materiaal de
aandacht op je bovenlichaam vestigd.
Jij kan heel goed schoudervullingen
hebben! En een glanzend materiaal steelt de show! Let
wel: het moet een getailleerde pasvorm zijn.
Blouse Je hebt niet zoveel borst, dus ruches aan de
voorkant zijn perfect voor jou. Ook pofmouwtjes kun je
heel goed hebben, want deze maken je schouders breder.
Een printje kan ook goed, want dat camoufleert je kleine
borsten.
T-shirt met lange mouwen Een lage halslijn laat je
schouders breder lijken, waardoor ze in balans komen
met je heupen.
Jurk Een strapless jurk met een wijde rok is dé perfecte
jurk voor jou: de strapless vorm geeft je bredere
schouders en de wijde rok verbergt je forse heupen.

Rok Een A-lijn rok is een goede rok voor jou! De lengte
mag ook helemaal lang, een goede manier om je benen te
verbergen.
Broek Het beste past jou een broek met rechte pijpen,
een platte voorkant en geen zakken aan de zijkant. Een
donkere kleur kleedt af.
Laarzen Laarzen zijn voor jou heel goed, want je kunt je
volle kuiten hierin verstoppen. Onder een rok of jurk is dit
een goede keuze!
Schoenen Een rechte hak en een verhoogde zool maken
je kuiten en enkels minder massief. Draag nooit een
schoen met een bandje om je enkels

Draag nooit: Strookrokken, kokerrokken, skinny jeans,
harembroeken, enkelbandjes, stilettohakken

COGNACGLAS

mij geweldig!
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Outfit 1
Geknipt voor
					 de zomer
Ga eens voor een opvallend andere rok,
als eyecatcher van je outfit.

Top van Esprit
€ 27,95
De print van deze top geven je outfit nét
dat beetje extra.

Rok van Etsy
bossanovababy
$ 55,De a-lijn van deze rok zorgt
voor een slank silhouet bij de
heupen.

Handtas van Allure bags
€ 9,95
Deze handtas kun je zowel voor
zakelijk en vrijetijd gebruiken.

Terra Plana Layla
€ 79,De bredere, wat lagere hak geeft toch
wat lengte aan je benen, maar blijven
comfortabel.

Het is de zomer van de kleur. Dus neem
het ervan!

Jurkje van Lavand
€ 59,95
Door de pofmouwtjes maak je je schouders
wat breder, waardoor je taille beter uitkomt
en je heupen slanker lijken.

Handtas
van Allure Bags
€ 39,95
Praktisch, en mooi gekleurd.

Blinckstar
€ 89,95
Deze ketting is opvallend genoeg om ook te
stralen bij zo’n drukke print. En past qua kleur
verfrissend goed.

Schoen Miss Sixty
€ 155,Maak het kleurrijk af met deze gave
schoenen. Ook leuk voor onder
een spijkerbroek of witte broek.

COGNACGLAS

Outfit 2
Kleur met kleur!

33
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Jurk Just B
€ 94,95

Tas van
A Wilderness for you and me
$ 35,-

34

SALE!!

Stropdas omgetoverd tot
halssierraad
Prijs op aanvraag

Tas van Nazly
Villamizar
| van $ 118,- voor $
98,-

Jas Boris Industries
€ 47,95
Linnen broek Fred
Sabatier
€ 95,-

Tuniekjurk van
Boris Industries
€ 39,95

Jurk van Lavender
Woods
€ 47,95
duurzame
‘groene’ kleding

Top
Avoca
€ 37,50
grote maat

COGNACGLAS

SALE!!
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Ballerina’s met slangenprint
van Unisa
van € 104,95 voor € 83,95
Bootie sandalet Via Vai
€ 119,95
Ketting van
By Soos
€ 18,95

Pump straps cream
van Fab Fashion
€ 34,95
Blouse van Habb
Sheer Ticking
€ 130,-

Tas van Blota
$ 25,-

Jurk van Only 4 Stylish
Girls
€ 135,-

Jurk van Elise Gug
€ 235,- (meerdere kleuren
verkrijgbaar)

Ketting van Happy Owl
Glass
$ 34,-
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Word lid van
			de
Stijlgodinnen
Club

Als lid van de Stijlgodinnenclub profiteer je van allerlei privileges en leuke acties!
Welke voordelen krijg je bij je lidmaatschap
 Gratis abonnement op ons maandelijkse E-Magazine ‘Stijlgodin’: jouw maandelijkse
personal shopper (met o.a. de nieuwste kleding speciaal voor jouw figuur, tips & trucs,
columns, aanbiedingen, inspiratie).

 Gratis entree voor de ‘Stijlgodin coffee-break’: 2 x per maand organiseren we een coffeebreak, waarbij je bij ons persoonlijk terecht kunt met je vragen over jouw kleding(stijl). De
koffie staat klaar!
 Gratis online stijladvies. Twijfel je over een outfit? Stuur ons een foto en je krijgt binnen 2
dagen een reactie en persoonlijke tips per e-mail.
 20% korting op shoppingtrips naar de leukste (internationale) steden.

 20% korting op een persoonlijk kledingkastadvies, een shopping of een kleuradvies.
 Als eerste op de hoogte van de leukste acties en uitverkoopjes.
 Exclusieve kortingen, aanbiedingen en acties.

Als je je aanmeldt voor het lidmaatschap krijg je als welkomstgeschenk ook nog eens een
goedgevulde Goodie Bag.
Het lidmaatschap kost slechts € 9,95 per maand.
Kies je ervoor om per jaar te betalen, dan bespaar je nog eens € 20,40.
Je betaalt dan € 99,- per jaar.
Klik hier om lid te worden!
Word lid van de Stijlgodinnen Club. De eerste 25 aanmeldingen
krijgen deze te gekke zonnebril van Summum!
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Wil je géén lid worden van de Stijlgodinnen club, maar alleen het maandelijkse online Stijlgodin Magazine
ontvangen? Dat kan ook!
Een jaarabonnement kost in dit geval € 59,40 per jaar.
Kies je ervoor om het magazine eenmalig te ontvangen, dan betaal je € 6,95. Klik hier om lid te worden!
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Een echte Stijlgodin wordt lid
van de Stijlgodinnenclub!

37

Stijlgodin - juni 2010

38

Stijlgodin 4
Cocktailglas
Je heupen zijn smaller dan
je schouders en je hebt een
rechte taille.
Jouw slanke heupen zijn een lust voor
het oog! Vestig hier de aandacht op.

Je slanke en lange benen mogen ook
gezien worden en geef ze een extra
accent met mooie hakken!

COCKTAILGLAS

deze V-hals maakt je
schouders minder breed

met deze ceintuur
creëer je een taille

Cuny

het opengedragen
vest, maakt je
bovenlijf optisch
smaller

schoenen met een fijne
hak, geven je figuur
meer vrouwelijkheid
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Deze vormen staan
Blouse Kies een blouse met een wat grotere

kraag, want dit zorgt ervoor dat je schouders
er minder breed uitzien waardoor je lichaam
meer in balans komt.

Vest Een vest met een bredere kraag die

losjes valt, creëert nieuwe hoeken waardoor
je lichaamsvormen opnieuw worden gedefinieerd. Draag de
kraag breed, in balans met je schouders en sla het vest stevig
om je middel zodat je een taille krijgt.

Jurk Een jurk met een bredere V-hals past subliem bij jouw

figuur. Je taille mag (moet!) ook zeker benadrukt worden en een
accent op de heupen is prima.
Een print is beter dan een uni stof, omdat dit de vorm van je
lichaam afleidt.

Rok Bij jou staat een tulpvormige rok erg mooi, omdat hierin

je billen en heupen meer vorm krijgen. Een A-lijn rok (tot op de
knie) kun je ook heel goed hebben.

Smalle broek Een broek met rechte pijp flatteert je figuur en
eindigt hoog genoeg om je elegante enkel te tonen. Hierdoor
wordt je been onderverdeeld waardoor je meer in proportie
bent. Alleen vrouwen met zulke lange benen kunnen hiermee
wegkomen.

Spijkerbroek Het cocktailglas is een van de weinige vormen

die makkelijk skinny jeans aan kunnen. Je smalle heupen
komen zo goed tot hun recht.

Jas Brede revers maken je schouders minder breed en een

1-knoops sluiting benadrukken je taille. Zakken op de heupen
maken deze meer aanwezig.

Schoenen Met zulke slanke dijen en prachtige enkels moet je

schoenen vinden die een fijn hakje hebben, maar je benen niet
overweldigen.

Draag nooit: Vormeloze flodderjurken, lage neklijn, boothals
en schoudervullingen.

COCKTAILGLAS

mij geweldig!
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Outfit 1
Voor een zwoele
zomeravond
SALE!!
SALE!!
Ring van Bon Bon Boutique
van € 55,- voor € 44,Deze ring is een échte blikvanger!

Vest van De
Bijenkorf
van € 34,95
voor € 17,47
Voor een koele avond....

Armband van Yoell
€ 24,95
Jurk van Zenggi
€ 169,Deze jurk is perfect
voor het Cocktailglas,
want door de bredere
schouderbanden lijken
je schouders smaller
en de plooien op je
heupen geven je hier
wat meer volume.

SALE!!

Leren tas van Tesj
€ 155,-

Schoen van Ruby Brown
van € 49,95 voor € 35,De sleehak van deze schoen
geeft mooi tegenwicht aan je
bredere schouders

duurzame
‘groene’ kleding

grote maat

T-shirt van Raspberry
€ 19,95
Zomers hemdje met leuke print.

SALE!!
Ketting van Bijenkorf
Accessoires
€ 9,95
Handtas van Guess
van € 105,- voor € 75,Een kek hadtasje voor
je zomerse lipstick.

Broek van Hemp (van
hennep gemaakt)
€ 74,95
Stoer broekje, die ook met hakken
goed te dragen is.

Slipper van Komodo
€ 49,95
Deze stijlvolle zwarte zomerse sandalen van
Komodo zijn met de hand afgewerkt met een
mooie gouden pailletten detaillering op zwart
biologisch katoen.

Natuurlijk een geweldig
accessoire voor tijdens
het WK!

SALE!!

Ketting van
De Bijenkorf
van € 12,95 voor € 6,47
Deze ketting kun je op twee
manieren gebruiken: als ketting
en als armband.

COCKTAILGLAS

Outfit 2
Stoer & Fun
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strohoed van De Bijenkorf
van € 54,95 voor € 38,46
Broek van
De Bijenkorf
€ 39,95

jurk van
Nancy Dee
€ 60,-

SALE!!

tuniek van Zenggi
€ 199,-

SALE!!

Souave broek
van Mud Jeans
€ 69,95

rok van Farhi
van € 139,naar € 111,20

jurk van Zenggi
€ 159,- naar € 111,30

duurzame
‘groene’ kleding

grote maat

tuniek van Studio JUX
€ 149,95

SALE!!
armband van Zenggi
van € 39,95 naar € 31,95

jumpsuit van VAN
MARKOVIEC

SALE!!

ketting van
Wouters & Hendrix
van € 180,naar € 144,-

SALE!!

De absolute trend deze
zomer is de jumpsuit. Je
kan ze op veel manieren
dragen. Combineer ze met
een brede riem en hoge
hakken of lekker zomers
met een paar slippers. Deze
jumpsuit is gemaakt van
100% biologisch katoen.
In de taille zit elastiek
verwerkt zodat hij bijna
iedereen past. Aan de
voorkant zitten twee grote
zakken voor een fashion
look.

Zonnebril van
De Bijenkorf
van € 19,95 voor € 15,-

armband van
Bon Bon Boutique
van € 55,- naar € 44,-

€ 235,-

oorbellen van
Emilie Hagen
€ 149,-

badpak, jaren 50
van The Grace
$ 88,-

Klepper van
De Bijenkorf
van € 59,95
voor € 39,-

SALE!!

SALE!!

COCKTAILGLAS

leren tas van Tesj
€ 299,-
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Strand
hoeden!
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Met deze hoedjes steel je de
show deze zomer

Hoed
€ 17,95
Bouffante
Paris Bao Strohoed
by John Callanan
€ 49
Hoedje
20 pond
Topshop

Anthropologie
€ 40,-

Anthropologie
€ 40,-

Hoedje
£ 22.Topshop

Anthropologie
€ 46,-

Onderstaande
hoeden zijn
$ 130,per stuk
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Beautytip
van Tessa

Tessa Captijn, huidspecialist, cognacglas en
liefhebbende moeder van Lars en Anne.

De mooie en minder mooie kanten van de zon.
Onlangs woonde ik een dermatologie-congres
bij. Heel interessant: met mensen uit mijn
vakgebied praten over de mogelijkheden van
tegenwoordig. Het belangrijkste onderdeel was
wel DE ZON!!!!! De zon is nog steeds bij veel
mensen helaas onderschat.
Ik heb vorige maand al verteld dat onze huid zon
nodig heeft voor de aanmaak van Vitamine D.
Dit zorgt weer voor o.a. een betere botopbouw.
Echter voor een gezonde hoeveelheid vitamine D
volstaat een 15 minuten buitenlucht, dat hoeft

❝ N ou was ik er altijd van
overtuigd dat ik goed

bezig was met mijn huid
en de zon...

❞

dus nog niet eens directe zon te zijn. Helaas is
men nog steeds van mening dat een kleurtje
door de zon iemand ogenschijnlijk gezonder
maakt. Terwijl het tegendeel vaak waar is. Een
huid teveel blootstellen aan zon zal in conditie
afnemen, verslappen en juist teint verliezen.

Breng iedere dag, ja ook in de winter, een spf
‘high’ aan. Dit is een SPF van minimaal factor
30. In de actieve zon elke 2 uur bijsmeren, ook
al draag je make-up. De huid zal nog steeds
verkleuren, maar niet meer verbranden. Het
krijgt de tijd om de pigmentcellen te activeren
in haar eigen tempo. En wat er dan uiteindelijk
gebeurt, is dat de huid langer de bruining kan
houden en minder zal vervellen.
Nou was ik er altijd van overtuigd dat ik met
mijn ultra bleke huid (ben een beetje rossig)
goed bezig was met de zon. Ik zit nooit actief
in de zon, draag altijd een hoed op het strand,
smeer me in (ik denk wel eens te vaak), wordt
noooooit bruin. Maar ik werd met mijn neus
nogal stevig op de feiten gedrukt. Ik blijk in
mijn jeugd al heel wat zonschade te hebben
opgelopen. (Er is apparatuur waarmee je
dit kunt laten meten). Aan de bak dus met
een sterke antioxidant in de vorm van een
voedingssupplement en een antioxidant serum.
Tja, zo zie je maar dat de huid nog een hoop
kan verbergen maar eens wordt je “gestraft”
voor dat ene dagje strand met factor 10.
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Zomerschoenen
						

Hakken staan natuurlijk zeer elegant onder onze
zomerjurkjes. Wij zijn ook heel blij met de

comfortabele tegenhanger: de platte sandaal deze zomer minstens zo stijlvol!

Sandaaltje
van Maluo
van € 79,95
naar € 59,96

Slipper van Maluo
van € 49,95
voor € 37,46

Sandaaltje van Maluo
van € 79,95 voor € 59,96

Slipper van De Bijenkorf
€ 34,95

Sandaal van
IKKS
van € 159,naar € 119,25

Sandaaltje van Maluo
van € 69,95 naar € 52,46

Sandaal van
Roberto D’Angelo
van € 119,naar € 89,25
Ballerina van IKKS
van € 99,95 voor € 74,96
Sandaal van Alberto Fermani
van € 159,- naar € 119,25
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andaaltjes
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SALE!!

Sandaal met bloem van
Roberto d’Angelo
van € 149,- naar € 111,75

$ 12,50

Slipper van De Bijenkorf
van € 44,95 voor € 29,-

Zwarte sandalen
van Kymare
€ 45,-

Leren
sandaaltjes
van Kymare
€ 79,Slippers van
Grendha Jelly
€ 27,95

Rode sandaal
van Alberto Fermani
van € 179,naar € 134,25

Schoenen van
Roberto D’Angelo
van € 149,naar € 111,75
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Flagshipstore Bergen		

Oude Prinsweg 13		

Bergen (NH)		

072-5816130

Flagshipstore Heemstede		

Binnenweg 127		

Heemstede		

023-5478643
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www.summumwoman.nl
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Tot volgende maand!

