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 Personalshoppinggids
op internet

Jouw

Deze iconen vertegenwoordigen het volgende:

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



LLieve onweerstaanbare 
Stijlgodin,
De vakantietijd is aangebroken en dat merken we. Van 
oudsher zegt het het gezegde: “vrouwen bloot, handel 
dood”. Dat is een beetje cru, maar wel waar. Met mooi weer 
zitten we liever aan het strand, bij het zwembad of op een 
terras. Maar voor ons betekent het dat het heerlijk rustig 
is in de winkelstraten. Dat is voor ons en onze klanten 
een zegen, want het is goed shoppen als het rustig is. 
Alle aandacht, altijd een vrij pashokje en ook nog eens 
uitverkoop. Wat een luxe!

Ook bij de webshops gaat de uitverkoop onverminderd 
voort. Langzaam aan zien we dat de webshops worden 
opgevuld met nieuwe items voor het najaar. Dat betekent 
dat de meeste shops graag van hun oude voorraden af 
willen. En dat wil zeggen: nog meer korting!  

Dit nummer staat weer boordevol tips en trucs om je 
perfecte outfit te vinden. Zo laten we je zien wat de waarde 
is van een goed basis kledingstuk, dit keer aan de hand van 
een jurkje. Door middel van styling kun je een goed jurkje 
namelijk voor veel verschillende gelegenheden gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor je werk, een feest of het strand. It’s all 
about the styling en wij laten je zien hoe je dat doet!

Verder introduceren we de rubriek “Een kijkje in de kast van 
.....”. Vanaf nu laten we elke maand iemand aan het woord 
over haar kledingkast en haar stijl. Heeft ze alleen maar 
dure designermerken, of plundert ze elke maand de H&M? 
Is ze netjes of is het een gigantische puinhoop? Je komt 
het allemaal te weten! Heerlijk toch, eens ongegeneerd 
kijken in de kast van iemand anders?

We wensen je veel stijlinspiratie!

Liefs, Carolien & Marjolein 
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Word lid van    de  
Stijlgodinnen
    Club en profiteer

van vele voordelen!

Een half jaar 
persoonlijk 
kledingadvies 

voor maar €59,-

Laat je inspireren

Stijlgodin
Jouw personal shopper op internet

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!

Vier de zomer!

nummer 2, juni 2010
Laat je inspireren

Stijlgodin
Jouw personal shoppinggids op internet

Eén jurk  
in 4 verschillende ‘looks’ 

Veel moois voor fijne prijsjes

Een kijkje in de kledingkast 

van ...
Het wordt een hete zomer!

Laat je inspireren

en sla snel om

Vakantie!

nummer 3, juli 2010



Wat krijg je allemaal  
als je lid wordt van  
de Stijlgodinnen Club? 

 Elke maand gratis het e-magazine Stijlgodin;

 Gratis stijladvies per e-mail (stuur ons je vragen, en je ontvangt 
 binnen 2 werkdagen persoonlijk antwoord en advies);

 Gratis toegang tot de coffee-breaks (kom naar de 2-wekelijkse  
 coffee-breaks en je krijgt van ons persoonlijk advies);

 20% korting op alle diensten (personal shopping, kledingkastsessie,  
 kleuradvies, stijladvies).

 

Voor een halfjaar lidmaatschap betaal je e 59,-;
Voor een jaar lidmaatschap betaal je e 99,-.

Ja, ik word lid van  
de Stijlgodinnen Club! 
Klik hier om lid te worden!

Laat je inspireren

Stijlgodin
Jouw personal shoppinggids op internet

Eén jurk  
in 4 verschillende ‘looks’ 

Veel moois voor fijne prijsjes

Een kijkje in de kledingkast 

van ...
Het wordt een hete zomer!

Laat je inspireren

en sla snel om

Vakantie!

nummer 3, juli 2010
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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



ColumnVan Cuny

Eind juni mochten wij naar Ibiza. Heerlijk, er 
even tussenuit, voor een bruiloft. Van Susan, die 
vriendin uit column nummer 1.
Tja, en wat neem je dan mee hè? Je gaat naar het 
strand, struint op een hippiemarkt, je loopt rond 
in een dorpje, kijkt Oranje - Brazilië, stort je in 
het nachtleven. Goed, waar we eerst dachten 
met één koffer toe te kunnen, werd al snel 
duidelijk dat dat niet haalbaar was.

Dat liet ik me geen twee keer zeggen en ik 
zorgde ervoor dat ik voor elke gelegenheid, voor 
vijf dagen, alle bedenkbare outfits bij me had. 
Misgrijpen kon niet. Ik pakte het kleurige jurkje 
voor de bruiloft (gekocht in India) in, m’n nieuwe 
Deens designerbroekje, twee leuke Ed Hardy 
sjaals, en nog veel meer. Resultaat: twee kilo 
overgewicht. Maar, ik had tenminste alles wat ik 
wilde bij me.

Totdat er ingebroken werd in de villa op 
Ibiza. En de dieven niet alleen zo’n beetje alle 
aanwezige elektronica meenamen (telefoons, 
ipods, minilaptop, fotocamera, etcetera) en 
ons behoorlijk onthand lieten, maar ook nogal 
selectief bleken te zijn wat kleding betreft.
Je raadt het al: weg India-jurkje (‘onvervangbaar’, 
maar gelukkig wel op de bruiloftsfoto’s 
vastgelegd!), weg Ed Hardy sjaaltjes en weg 
designerbroekje (ongedragen!). Weg Rayban 
zonnebril en Reef slippers. Maar ook weg 
natte bikini, sieraden en een hele la lingerie 
van één van de meiden, herenshorts, zojuist 
aangeschafte fietskleding en zelfs een 30 jaar 
oude sarong en potten crème en zonnebrand 
waren ontvreemd.

Vlooien
Gelukkig had een vriendin op de bewuste 
avond de camera met bruiloftsfoto’s bij zich. 
Díe waren pas onvervangbaar geweest. Onze 
bezittingen verstoppen zou trouwens geen zin 
hebben gehad. ‘They obviously knew the drill’. 
Ze hadden de tijd genomen, alles omgekeerd 
en geopend en waren gegaan voor makkelijk 
verkoopbaar spul, dat snel geld in het laatje zou 
brengen. Resultaat: ik ging naar huis met een 
koffer die exact het maximale gewicht woog.

Dit verhaal heeft geen moraal; het kan je 
namelijk overal overkomen. Een volgende keer 
neem ik weer alles mee. Ik weiger namelijk om 
bang te worden en er energie aan te verspillen. 
Om met een vriendin te spreken: “Moge hun 
oksels bevolkt worden door de vlooien van 
duizend kamelen.” Zo.
Ik zorg er voortaan echter wel voor dat ik van 
de duurdere zaken bonnetjes bewaar. Want het 
geregel achteraf, dat was nog het lastigst.

Ondanks alles kijken wij terug op een fan-tas-
tisch-e bruiloft, een heerlijke vakantie en een 
prachtig eiland! En had ik slechts een kwart van 
m’n garderobe gedragen… 

Ik ga op vakantie en neem mee….

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

❝ �Moge hun oksels bevolkt 
worden door de vlooien van 
duizend kamelen. ❞
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4 StijlgodinnenFiguurtypes
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 Wijnglas
Je heupen en schouders zijn even breed 

en je hebt een buikje.

Het Proseccoglas
Je heupen en schouders zijn even breed  

en je hebt een smallere taille.



Welke figuurtype/Stijlgodin ben jij?

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 
je schouders zijn smaller dan je heupen  

en je hebt een smalle taille

Het Cocktailglas
Je heupen zijn smaller dan je schouders 

en je hebt een rechte taille.
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Stijlgodin 1Proseccoglas

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.

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.



Top: Quieno. Rok: Quieno. Slippers: Quieno

Marianna
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door de kleine 
sluiting precies 
op de taille, 
accentueer je je 
slanke taille

met slippers laat 
je meer huid van 
je voeten zien , en 
daardoor lijk je langer

als je weinig 
boezem hebt, dan 
kun je het wat 
extra laten lijken 
met deze ruches
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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.

Deze vormen staan mij geweldig! 



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, enkelbandjes 
en puntschoenen.

Deze vormen staan mij geweldig! 
15
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Outfit 1A day at the beach
Jillian Cross One Piece   
$ 126,-
En voor onder de jurk een prachtig 
badpak. Door het wikkeleffect 
accentueer je je taille en dat is nu 
juist wat het Prosecco glas moet 
doen!

Jurk van Madea 
€ 199,-
Met deze felgekleurde 
maxidress val je meteen goed 
op. De haltertop geeft dat 
strandgevoel en de stof zorgt 
voor het luchtige gevoel.  
In diverse kleuren leverbaar.

Jelly Green van F-troupe 
£ 20,-
Met deze waterschoentjes loop 
je stylish het water in, zonder 
dat je je druk hoeft te maken om 
stenen en kwallen. In vele kleuren 
leverbaar.

Koraalrode armbanden  
van Preciozzo 
€ 27,- en € 42,-
Draag twee armbanden bij elkaar, 
dan geeft net dat beetje extra.

Tas van Replay 
€ 49,95

Even een dagje naar het strand? 
Dan wel in stijl natuurlijk! 

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat



Outfit 2Stedentripje

Zwart schoudertasje 
van Candytuft  
€ 59,-

Donkergrijze 
slim fit tregging 
van Turnover   
€ 299,95

Zijden jurk 
Sienna Peach 
van Ydence 
€ 39,95 
Valt boven de knie;  
ook in blauw 
verkrijgbaar. 

Armband van Brizz 
€ 79,95

Satin Flower Sleehak  
van New Look  
$ 22,-
Een sleehak geeft je voldoende 
steun, zodat je er best een tijd op 
kunt lopen én staat elegant genoeg 
om ‘s avonds door te kunnen.

Rome, Barcelona, Madrid, Stockholm ..... 
Alleen Europa heeft al zulke mooie steden, 
waar het in de zomer prettig vertoeven is. 
En praktisch om de hoek, dus goed voor 
een weekendje weg. Je outfit die daarbij 
past is stylish en praktisch. 

17

PR
O

SE
CC

O
G

LA
S

SALE!! Zonnebril 
van Fashion Large 
Animal van Fiorelli 
van € 30,- voor € 21,-
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Handtas 
Lizzi van 
Fiorelli 
€ 25,-

Slippers van Uggs 
€ 119,95

Rok Jara van 
X-to 
€ 52,40

Schoen Ruby van 
Janet en Janet 
€ 179,95

Top van Due  
€ 27,95 

Schoen Toast & Jam 
van Miss L Fire 
$ 69,99

Blouse Chiffon Twist 
van Top Shop 
£ 45,-

Broek X-to  
€ 69,95
In drie kleuren leverbaar

Armband  
van Blinckstar 
€ 59,-

Shirt 24 hours 
€ 69,-

Bikini Eclipse van Freya 
€ 45,95

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat



Jurk le Soleil van Shabby 
Apple $ 88,- 

Handgemaakte 
armbanden 
van Exoticbangles  
€ 6,- per stuk

T-shirt Daisychain  
van Neurotica 
van € 74,95  
voor € 56,20

Bohemian zijden 
vestje van Enelle 
€ 69,90 

Tas van Ontwerpduo 
€ 74,95
Gemaakt van oude dekens.

Jurk Napoli van 
Studio Anneloes 
€ 69,95
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SALE!!

Tuniek Brianna  
van Carissa Rose  
$ 85,-
Speciaal voor vrouwen met 
grote borsten. Perfecte 
pasvorm door extra 
coupenaden.
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Stijlgodin 2Wijnglas

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.

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.



jurk van Queno, ketting van Summum,  
schoenen van model

Verginia

Wijnglas 21
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een A-lijn 
jurkje verbloemt 
je buikje

een lagere 
halsuitsnijding 
laten je borsten 
kleiner lijken

een open schoentje 
geeft je been 
meer lengte

een lange ketting 
geeft je optisch 
meer lengte
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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.

Deze vormen staan mij geweldig! 



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?

Deze vormen staan mij geweldig! 
23
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Outfit 1Zomerse creativiteit

De Bijenkorf  
van € 44,95 voor € 14,50
Ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Armband van Lilly  
€ 69,95
Dé trend van nu: een 
moderen ‘bedelarmband’.

Schoen van Acne  
van € 200,- voor € 120,-
Wie zegt dat ‘plat’ niet sexy kan zijn!

Tas van Urban Outfitters  
van £ 26,- voor £ 12,99
Voor wie durft: 
deze uitgesproken tas!

Bij dit mooie jurkje kun je goed uit je dak gaan met
accessoires! Je buikje verdwijnt in de plooitjes en 
strik de ceintuur altijd aan de zijkant.

SALE!!

SALE!!

SALE!!

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat



Outfit 2Zomers hipZomerse creativiteit
Als je van niet teveel prints houdt, 
is dit een mooi alternatief. 

Broek van Acne  
van € 210,-  
voor € 126,-
Stoer broekje, die  
mooi combineert bij  
de vrouwelijke top.

Slipper van Urban Outfitters  
van £ 180,- voor £ 79,99
Je kan de broek combineren met 
zowel hakken als slippers.

Schoen van Hot Ice  
€ 69,95

Shawl van  
Urban Outfitters  
van £ 18,- voor £ 4,99
De tuniek heeft een niet al te 
makkelijke kleur; door er bijv. 
een shawl of kettingen bij te 
dragen, haal je de kleur op.

Tuniek van Acne  
van € 70,- voor € 42,-
Een goede tuniek voor het 
wijnglas, met mooie draperie 
aan de zijkant.

25

W
IJ

N
G

LA
S

SALE!!

SALE!!

SALE!!

SALE!!
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Jurk van De Bijenkorf 
van € 44,95 voor € 14,50

Jurk van De Bijenkorf 
van € 39,95 voor € 12,50

Tuniek van Zhenzi 
van € 79,95 voor € 59,95

Blouse van Warehouse 
€ 49,95

Broek van Filippa K 
€ 149,95

Flatje van Betsy Palmer 
€ 129,95

Ketting van  
Urban Outfitters 
van £14,-  
voor £4,99

Ketting  
van Lilly 
€ 89,95

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat

SALE!!

SALE!!SALE!!

SALE!!



Leren shopper van 
Goed Hip 
€ 69,95

Trui van Acne 
van € 120,- voor € 72,-

Top van SAMM 
van € 54,95 voor € 41,21

Jurk van De Bijenkorf 
van € 49,95 voor € 34,96

Pump van De Bijenkorf 
van € 79,95 voor € 41,30

Top van Gestuz 
van € 49,95 voor € 24,97

Tas van David Jones 
€ 36,95

T-shirt van Ethos 
€ 39,95
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   van de maand

Isabella Rosselini

‘Met schoonheid 
word je geboren, 
stijl is wat je ervan 
maakt!’



Handige shopper
Een handige shopper is nooit 
weg. Lekker praktisch voor als 
je boodschappen gaat doen, als 
je naar het strand gaat of als 
je gewoon veel spullen moet 
meesjouwen.

Maar goed, je budget is natuurlijk 
ook niet oneindig, dus daarom 
presenteren we je deze maand  
een manier om zelf een shopper  
te maken.  

Naar het idee van Jodi Khan en 
uitgelegd op de site van Martha 
Stewart, www.marthastewart.com. 
Hier vind je de uitleg in het Engels 
en een video die heel duidelijk de 
stappen aangeeft.

Favoriet   van de maand

- een stuk meubelstof  
   of andere stevige stof 
- een schaar 
- een potlood waarmee je  
   op stof kunt tekenen  
   (kan ook stukje krijt zijn) 
- een niettang 
- twee bandjes die als  
   hengels kunnen fungeren 
- duct tape
Veel Succes!

Wat heb je nodig?
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Isabella Rosselini

‘Met schoonheid 
word je geboren, 
stijl is wat je ervan 
maakt!’
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Stijlgodin 3Cognacglas

Jij hebt een heel slank 
bovenlijf en dat mag gezien 
worden. 
Vestig de aandacht op je 
schouders, je slanke taille  
of je decolleté.

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

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.



jurk van Summum, tasje van Queno, 
schoenen van Bitter

Cognacglas

Tessa
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vestig de aandacht 
op je bovenkant, 
door een mooie 
belijning

laat de jurk 
aansluiten bij 
je borsten , en 
daarna los rond 
je heupen vallen

een open schoen met 
hakje, laat je benen 
langer en slanker 
lijken

een printje leidt  
meer af dan  
een uni stof

de dunne stof 
kleedt slank af
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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.

Deze vormen staan mij geweldig! 



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

Deze vormen staan mij geweldig! 
33
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Ketting van Je T’eme  
€ 39,95

Handtas van Esprit  
€ 45,95

Handtas van Eden  
€ 59,-
Een gewaagde combi is 
de tas bij deze jurk: júist 
eentje om je eigen stijl 
mee uit te drukken. Wil je 
dit niet, kies dan voor de 
rustigere tas in het roze.

Jurk van Merunisha 
Moonilal  
$ 250,-

Schoenen van Alberto Fermani 
€ 189,95
Jouw vrouwelijke rondingen komen mooi 
terug in deze schoen: vrouwelijk én stoer!

Outfit 1Pretty in Pink
Roze doet het goed als kleur in 
de zomer: een perfecte kleur voor 
romantische zomeravonden!

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat



Pretty in Pink

Slim Dixy Jeans van 
InWear  
van € 69,95  
voor € 34,97
Een skinny jeans (met rits 
aan de zijkant) geeft nét 
wat meer steun dan een 
legging.

Outfit 2Kleurrijk 
    de zomer in!

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

Schoen van 3 Suisses  
€ 99,99
Deze stevige, doch vrouwelijke  
schoen maakt je kuiten en enkels 
minder massief.

Jurkje van O’Neill  
€ 49,95
Een fijn zomers jurkje,  
voor wie wel van een  
printje houdt!

Oorbellen van 
amethist, van Hipzer  
€ 16,95
Door de aanwezige print van  
de jurk, kun je bij deze outfit  
beter kiezen voor oorbellen. 
(ipv. een ketting of armband)
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Broek van X-two 
€ 59,95

Top met beugel BH  
van De Bijenkorf 
van € 44,95 voor € 22,97
Als ondergoed is dit perfect voor 
het Cognacglas: het hemdje laat je 
minder breed lijken door de banen  
in andere stof.

Tas van Bagazoo 
€ 50,11

Jumpsuit van Wehkamp 
€ 29,95

Armband van 
Madat Nepal 
€ 6,95

Jurk van Angel Rox 
$ 168,-

Oorbellen van 
Gilian 
van € 49,95  
voor € 39,95

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat

SALE!!



Jurk van Shabby Apple 
$ 94,-

Jurk van Lotus Londen 
€ 149,95

Sissy Boy, jurk 
van De Bijenkorf 
van € 49,95  
voor € 24,97

Pareo van Lantara 
€ 29,95

Rok van Just B 
van € 99,95 
voor € 34,50

Sandaal van De Bijenkorf 
van € 39,95 voor € 27,96

Pump 
van 
Unisa 
€ 94,95

Een praktische 
en toch mooie 
tas van 
Warehouse 
€ 59,95

Zonnebril van  
Lux Sunglasses 
€ 95,-

Jurk van  
De Bijenkorf 
€ 24,95
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Flagshipstore Bergen  Oude Prinsweg 13  Bergen (NH)  072-5816130

Flagshipstore Heemstede  Binnenweg 127  Heemstede  023-5478643



Flagshipstore Bergen  Oude Prinsweg 13  Bergen (NH)  072-5816130

Flagshipstore Heemstede  Binnenweg 127  Heemstede  023-5478643 www.summumwoman.nl
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Stijlgodin 4Cocktailglas

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!

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.



Cuny

Cocktailglas 41
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de jumpsuit 
is dé hit van 
deze zomer

het volume op je 
heupen biedt een 
mooi tegenwicht 
aan je schouders

door het gilet 
ogen je schouders 
smaller

Gilet: Day. Jumpsuit: Madé. Slippers: van model
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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.

Deze vormen staan mij geweldig! 



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, wijde neklijn, 
boothals en schoudervullingen.

Deze vormen staan mij geweldig! 
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Jurk Zaila van MLY 
van € 189,95 voor  
€ 142,95
Dit jurkje doet exact de juiste 
dingen op de juiste plaats voor 
jou. De brede schouderbandjes 
zijn ze in verhouding met 
je schouders, en de plooien 
rondom je heupen geven je een 
mooi silhouet.

Schoen Toni van 
Beyond Skin 
€ 169,95

Handtas Split Level  
van Bellefleur 
€ 118,-

Outfit 1Someone get this 
party started!

Ketting van Kisakimasna 
€ 80,-
Een korte ketting kun je best 
hebben, maar zorg dat de kralen 
nooit te dik zijn. Anders maak je 
je schouderpartij erg breed.

Heb je een feestje en wil je een oogverblindende 
indruk maken? Kies dan voor een jurkje met opvallen-
de print en een mooi schoentje. Door je accessoires 
in dezelfde kleur als je schoenen en je jurk te kiezen, 
maak je een samenhangende outfit.

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat

SALE!!



Sandaal van Esprit 
van € 49,95 voor € 45,-
In het zakelijke verkeer mag je best wat 
blote voet laten zien, maar er zijn wel wat 
mitsen en maren. Zorg ervoor dat je voeten 
goed verzorgd zijn en je tenen netjes gelakt. 
Daarnaast zijn slippers of alles wat een flip-
flop geluid maakt uit den bozen.

Someone get this 
party started!

Outfit 2
Zomers zakelijk

Laptoptas van Acme Made 
€ 119,95
De tijd van grote zwarte nepleren 
laptoptassen is gelukkig voorbij. 
Tegenwoordig heb je een uitgebreid 
assortiment laptoptassen in allerlei 
kleuren en dessins. Bij deze outfit past 
een effen kleur tas, zodat je rok nog 
meer kan opvallen.

Top Csilla van Penkov  
€ 289,-
We hebben hier een 
mouwloze top geselecteerd. 
Als het echt heel warm is, 
mag je best je blote armen 
laten zien. Als je er altijd 
maar voor zorgt dat je 
niet je schouders ook nog 
eens bloot hebt, zoals bij 
spaghettibandjes. Twijfel 
je over je armen (vind je ze 
gewoon niet mooi genoeg), 
kies dan voor een kort 
mouwtje.

Rokje Ombre 
Chiffon van  
Nuj Novakhett  
van $ 320,-  
voor $ 125,-
Als cocktailglas heb je 
prachtig slanke heupen. 
Jij bent dan ook één van 
de weinigen die weg kan 
komen met dit prachtige 
strakke rokje met schuine 
strepen. De strepen 
zorgen ervoor dat je 
heupen extra mooi worden 
aangezet en doordat het 
rokje nauwsluitend valt, 
creëer je je beste silhouet.

Tja, en omdat je in de zomer 
ook nog wel eens aan het werk 
moet, hebben we hier een 
mooie zakelijke outfit voor je 
geselecteerd.
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Taupe leren slippers 
van Made 
€ 119,-

Korte witte broek van TCN 
€ 99,-

SALE!!

SALE!!

Broek Chino van  
Camilla Norrback 
€ 149,95 voor € 104,95

Witte top van Modstrom 
€ 49,95

Armband Dream Birds 
van Sägen Butik 
€ 220,-

Broek Bugis van Quarzia 
€ 120,- 
Knoop de broek zelf zo strak of los als je wilt. 
Handig!

Top Zebra van 
Second Female 
€ 42,95

Sandaal 
Wonder van 
Chi-Mihara  
€ 235,-

Baggy Sweater van 
Moscow Design 
€ 119,95 voor € 69,95

duurzame 
‘groene’ kleding

grote maat



Tuniek Open End  
€ 139,95 voor € 99,95

Rok Congensis  
van Radijsje 
€ 49,95

Jurk Fiona  
van Aurobelle 
€ 189,95 voor 
€ 99,95
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Rok Fence Memory  
van Karla Spetic 
€ 237,-

Rok van Modern 
Amusement 
€ 129,95 voor € 90,97

Strandjurkje van 
Dorothy Perkins 
£ 22,-

Jurkje 
Green-
White van 
Silver 
€ 129,95

Giletje van Ichi 
€ 34,95 voor € 26,21

Rokje Salsa  
van Lavand  
€ 59,95 voor € 53,95
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bubble bar slices

Lush is een jong, snelgroeiend cosmeticamerk met 
een eigenzinnige filosofie. Alle producten worden 
vers en met de hand gemaakt. Van over de hele 
wereld komen de beste etherische oliën. 
Iedere dag komen kratten vol verse groenten en 
fruit binnen in de fabriek. Allemaal om verwerkt 
te worden in een verzorgingslijn met spannende 
bruisballen, heerlijke crèmes en sensuele massage 
bars. Veilige synthetische ingrediënten worden 
alleen gebruikt waar noodzakelijk. 

Lush is niet alleen grappig en creatief. 100% van 
hun collectie is geschikt voor vegetariërs, het 
overgrote deel zelfs voor veganisten. Er wordt 
absoluut niet op dieren getest en zoveel mogelijk 
producten worden onverpakt verkocht. Zo zijn ze 
niet alleen beter voor jou, maar ook voor onze 
planeet! 



Beautytipvan Tessa

Naast het hele assortiment aan hemdjes, 
rokjes en jurkjes gaat ook de volledig gevulde 
beautykoffer mee. Ja, niet gewoon een 
beautycase, want die zou te klein zijn, maar 
een heuse koffer. Hierin gaat standaard mijn 
vertrouwde zonbescherming SPF-high factor 
30 mee. Een verfrissende waterspray (veel 
cosmeticamerken hebben deze met een heerlijke 
geur, maar anders zijn er ook watermerken die 
dit in het assortiment hebben). En verder nog 
een enzymatische peeling, een hydraterende 
dagcrème en nachtcreme met hoge anti-
occidantwerking. En dit alleen nog maar om de
zonneschade van die dag ongedaan te maken. 

Alles voor het goede doel
Alles wat nu geblokt en hersteld kan worden van 
een dagje zonnebaden, drukt zich over twintig 
jaar tenminste niet uit in pigmentvlekken. Of 
erger, in huidkanker.

Ok, nu even stap voor stap
Je begint de dag met een hydraterende 
dagcreme. Een emulsie is niet te vol en geeft 
je huid gelegenheid te ademen, zeker in de 
warmte. Daaroverheen breng je de kalmerende 
zonbescherming aan. ‘s Avonds breng je een 
calmerende nachtcreme aan met hoge anti-
occidantwerking. Anti-occidanten maken je 
huid weerbaarder en sterker voor invloeden van 
buitenaf en ze neutraliseren vrije radicalen. En 
aangezien de zon één hele grote vrije radicaal is, 
kan dat dus zeker in de vakantie geen kwaad.

Ben je weer eenmaal thuis, neem dan een weekje 
wat uitgebreider de tijd voor je huid. Reinig wat 
grondiger en scrub wat vaker (3 keer per week). 
Verwen je huid met een vochtregulerend of 
voedend masker. 

En last but not least: breng een bezoekje aan 
een huidspecialist. Bij Skinpoint ben je altijd van 
harte welkom voor een gratis huidcheck.

Mijn vakantiekoffer is altijd te klein of  
ik neem te veel mee.

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

❝ �Anti-occidanten maken 
je huid weerbaarder en 
sterker voor invloeden 
van buitenaf. ❞
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1 jurk 4 verschillende  
   looks
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het terras:

Voor naar werk:

Jurk van Inwear
van € 99,94 voor € 49,97 

Bolero van InWear
van € 49,95 voor € 17,50

Schoen van Betsy Palmer
€ 124,95

Clutch van NV Londen
€ 72,95

Blazer van 
Charlie + Mary
€ 179,95

Pump van De Bijenkorf
van € 79,95 voor € 41,30

ketting 
van 
Jewelz
€ 29,95

Laptoptas van Depster
€ 325,-

Voor met de kids naar het strand:

Zonnebril 
van Icon
€ 9,99

Shawl van 
Charlie + Mary
€ 59,95

Rood/zwarte rieten handtas
€ 61,95

Canvas schoenen 
van Charlie + Mary
€ 55,-

Voor naar een feestje:

Schoenen van Betsy Palmer
€ 139,95

Ring van Fiva
van € 45,- voor € 27,-

Clutch Flower  
van Je t’eme
€ 49,95

Jurk van Inwear
van € 99,94 voor € 49,97 

Jurk van Inwear
van € 99,94 voor € 49,97 

Jurk van Inwear
van € 99,94 voor € 49,97 

SALE!!

SALE!!

SALE!! SALE!!

SALE!!

SALE!!
SALE!!

SALE!!
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Een kijkje in de 
kast van…Anit

Elke maand nemen wij een kijkje in een kledingkast van een leuke vrouw. 
We vragen haar letterlijk de hemd van het lijf. 
Deze maand zijn we op bezoek bij Anit Bos (53). Ze heeft haar eigen bedrijf 
Skinpoint, een praktijk voor huidverbetering. Ze werkt fulltime, is getrouwd 
en heeft twee dochters.

1. Hoeveel geld geef je per maand uit aan kleding?
Ik ga niet vaak winkelen, want ik spaar liever wat langer om echt mooie 
spullen te kopen. Eens in de zoveel tijd ga ik naar Pauw. Het gevoel dat ik 
krijg als ik die kleding draag, is onbetaalbaar. Ik ben echt een type vrouw 
voor Pauw, dat is helemaal mijn stijl. Vrouwelijk, elegant en apart. 

2. Hoeveel verdien je per maand?
Ik heb een eigen bedrijf (praktijk voor huidverbetering Skinpoint, red.), 
dus dat verschilt per maand. In de beginfase heb ik heel lang geen 
inkomsten gehad. Dat heb ik heel erg gemist. Elk bedrag dat ik nu 
verdien, koester ik dus enorm. 

3. Hoeveel kledingstukken schat je dat je hebt?
Ik schat dat ik zo’n 15 rokken heb, 35 bloesjes, 20 tops, 20 paar 
schoenen en 10 broeken. En 5 jurkjes ongeveer. Ook heb ik nog wat 
blazers, maar die draag ik bijna nooit meer. Dat komt door mijn functie 
als huidspecialist, ik draag op mijn werk altijd een witte jas.



Anit
4. Wat is je grootste miskoop?
Een maatpak van SheSuit. Het zit voor geen meter en heeft me niet 1, 
maar 2 ribben uit mijn lijf gekocht. Zonde!

5. Wat is je lievelings kledingstuk?
Een prachtig donkerpaars jurkje van Pauw. Gekocht in de uitverkoop. Het 
is een soort dunne breistof, wat heerlijk zit. Verder is de pasvorm perfect 
voor mij en de kleur staat me geweldig.

6. Welke wensen heb je voor het komende seizoen?
Voor de herfst wil ik op zoek naar een mooie zwarte broek met een smalle 
pijp. En ik wil graag een nieuwe winterjas. Na 5 winters vind ik dat ik wel 
een nieuwe heb verdiend, haha.

❝ �Het gevoel dat je er fantastisch 
uitziet, is onbetaalbaar!. ❞
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Tot volgende 
maand!


