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Strakker in je vel door
Finesse Bodyline Clinic
Vetcellen die vergruisd worden
en nooit meer terug komen. Dat
klinkt als een onwaarschijnlijk
mooi verhaal, maar bij Finesse
Bodyline Clinic uit Woerden is dit
werkelijkheid. Met hypermoderne
apparatuur wordt overtollig vet
verwijderd waardoor cliënten
strakker in hun vel komen te zitten.
De behandelingen verlopen zonder
operatie, narcose en littekens.
“Veel mensen worden sluipenderwijs
steeds iets zwaarder”, vertelt José
Hirschmann, voedingscoach bij Finesse
Bodyline Clinic. “Het is heel verraderlijk
en komt vaak voort uit onwetendheid
over wat nu wel en niet gezond is.” Maar

ook bij een gezond gewicht, kan er
ontevredenheid bestaan over het eigen
figuur. “Als je afvalt, gaat het er meestal
op de verkeerde plaatsen af”, zegt
Hirschmann. “Met de Ultrashape pakken
we de probleemzone heel lokaal aan. Of
dat nu gaat om de buik, billen, dijen of
maag.” De gespecialiseerde verpleegkundigen van Finesse Bodyline Clinic
verwijderen met de Ultrashape overtollig
vetweefsels zonder chirurgische ingreep.
“Het apparaat zendt ultrahoge geluidsgolven uit waarmee vetcellen blijvend
worden vergruisd”, legt Hirschmann
uit. “Het is een puur mechanisch effect
waarbij de vetcellen uiteindelijk via de
natuurlijke weg het lichaam verlaten.” De
behandelingen met de Ultrashape zijn

kostbaar en worden meestal in twee of
drie keer uitgevoerd. “Het is een proces
van zes tot acht weken, maar we beginnen altijd met een vrijblijvend intakegesprek. Daarin vertellen we uit welke
vijf onderdelen de behandeling bestaat”,
vertelt de voedingscoach. “Naast de behandelingen met de Ultrashape, krijgen
cliënten ook een behandeling in een
vacuümpak en op de trilplaat. Daarnaast
zijn er sportsessies en gesprekken met
een voedingscoach. “Dit alles om ervoor
te zorgen dat de huid strak wordt en
cliënten gemotiveerd raken om bewuster
met hun voedings- en bewegingspatroon om te gaan.” Finesse Bodyline
Clinic is acht jaar geleden opgericht
door Cor Kok en inmiddels zijn er 3500
behandelingen uitgevoerd. “Iedereen
kan de behandeling ondergaan en we
hebben dan ook allerlei soorten cliënten:
jong en oud, man en vrouw, dun en dik”,
vertelt Hirschmann. Doordat de kliniek
centraal gelegen is langs de A12, komen
de cliënten uit heel het land. “We zijn de
enige met deze hypermoderne medische
apparatuur en de resultaten zijn blijvend.
Het is mooi om mensen, die vaak al
heel lang bezig zijn met hun figuur, te
kunnen helpen. Je ziet ze vaak stralend,
en met een kledingmaat minder, de deur
uitgaan.” Naast de Ultrashape verzorgt

Finesse Bodyline Clinic ook behandelingen zoals facelift zonder operatie met
de Ulthera methode. Ook hierbij worden
moderne technieken gebruikt, waardoor
een operatie niet nodig is. “We spuiten
niets in en snijden niks weg, maar je ziet
er daarna wel jonger uit.”
Wie ook voorgoed van zijn/haar vetrolletjes af wil, is van harte welkom voor
een gratis en vrijblijven intakegesprek, is
na een telefonische afspraak van harte
welkom in Woerden.
Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19a in Woerden
tel. 0348-409199
www.finessebodylineclinic.nl

Mode voor grote maten: comfortabel, elegant en perfect passend
Gelukkig is de tijd dat de damesmode
in extra grote maten ( van 44 tot 56)
vaak het model had van een zak
aardappelen, ver achter ons. Ook de
dames die grote maten hebben kunnen zich modieus en elegant kleden.
De tijd dat damesmode in extra grote
maten had model had van een zak
aardappelen ligt gelukkig ver achter
ons.
Ook vrouwen met een maatje meer
kunnen zich elegant en modieus
kleden. De materialen, modellen en
motieven zijn aangepast aan de tijd en
laten het figuur goed uitkomen. Smal
doorgestikte plooien, de zogeheten ‘
biezen’ die verticaal over de voorkant
van een legging lopen, versterkte

het ‘ slank afkleden’ effect. Ook de
langere en recht belijnde shirts of
jurken kleden slank af en zijn mooi te
combineren met een legging.
Extra meegenomen is het feit dat de
legging een heerlijke draagcomfort
heeft door de brede band en het hoge
aandeel elastan. Elastan is namelijk
extra elastisch, zodat pantalons en
legging niet insnijden en daardoor
prettig zitten.
Zachte katoen en jersey zijn ook prima
geschikt voor grote maten en worden
vaak gebruikt voor jassen, mantels en
jurken. De grote maten kleding valt
hierdoor losjes om het lichaam en is
hierdoor comfortabel, maar zeker ook
stijlvol en modieus.
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Wel of geen bh...?
Steeds vaker zien we
vrouwelijke celebrities over
de rode loper schrijden in
gewaagde kledingcombinaties
waarbij duidelijk zichbaar is
dat ze geen bh dragen. Is hier
sprake van een nieuwe trend?
En zo ja, is deze gebaseerd
op een sexy imago, of ligt er
een andere reden aan ten
grondslag? Is het dragen van
een bh eigenlijk wel zo goed als
we denken?

Nieuw:

Een PuurGezond praktijk
in Mijdrecht Dieet & Eet
Weg met strenge diëten en afslankhypes. Terug naar puur gezond eten!
Geen pakjes, zakjes, shakes en light
producten. Maar wel écht eten, dat
lekker en gezond voor je is. Wie op
die manier eet, verbetert zijn/haar
gezondheid en valt af op een heel
lekkere manier! Bij gewicht coach
Sandra Stolk in Mijdrecht kun je
terecht voor PuurGezonde voedingsadviezen, bezoek haar website eens
www.dieeteneet.nl
‘Het draait in deze methode allemaal
om écht eten’, zegt Sandra, ‘(h)eerlijke
producten die je verzadigen en voeden.
Wie geniet van een puur gezonde voeding, voelt zich energieker en heeft geen
last van snaaihonger. In mijn praktijk
leer ik cliënten graag hoe ze soepel
kunnen overstappen naar een gezond
eetpatroon. Met lekkere recepten, goede
tips en een duidelijk stappenplan. Daarvoor gebruik ik het boek “PuurGezond
Slank in 8 stappen” van diëtist Karine
Hoenderdos als inspiratiebron www.
PuurGezond.nl.’
Samen met Carla van Nieuwkerk van

Centrum voor Beter Bewegen is er een
cursus opgezet waarvoor we deelnemers
zoeken voor het volgen van een 10
weken voeding en beweeg programma.
Wil je echt afvallen, dan is alleen op
voeding letten niet genoeg. Je zult ook
meer moeten bewegen. ‘Het belang van
bewegen kan ik niet genoeg benadrukken’, zegt Carla ‘omdat het goed is voor
lichaam en geest, de spijsvertering
verbetert, botontkalking tegen gaat,
meer energie geeft en je stress beter de
baas bent.’
Alle begin is moeilijk, maar als je rustig
en met regelmaat begint met bewegen
en veranderen van je voeding, kunnen
deelnemers aan dit programma binnen
een maand al resultaat merken. Het
voeding en beweeg programma is voor
iedereen te volgen.

Om met dit laatste te beginnen,
daarover zijn de meningen nogal
verdeeld. Algemeen wordt aangenomen dat de bh noodzakelijk is om de
borsten voldoende te ondersteunen
en te voorkomen dat de borsten
snel zouden gaan hangen. Echter,
hiervoor bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing. Sterker nog,
onderzoekers van de universiteit in
het Franse Besançon menen dat het
niet dragen van een bh de stevigheid
van de borsten juist ten goede komt.
Hierbij moet worden opgemerkt dat
het onderzoek slechts op beperkte
schaal is uitgevoerd en bovendien
niets zegt over de effecten op
lange termijn. Bovendien wijst eerder
onderzoek uit dat het dragen van een
bh tijdens het sporten juist essentieel
is. Toch blijkt er veel weerstand te zijn

tegen het dragen van bh’s, tegenstanders menen dat ze de natuurlijke
beweging van de borsten remmen,
hetgeen een schadelijke invloed zou
hebben op het optimaal functioneren
van de borst.
Van heel andere orde is het effect
van een metalen bh-beugel op ons
lichaam. Veelal zijn metalen beugels
magnetisch en zo’n magnetisch veld
beïnvloedt het bloed en tast het in
het bloed aanwezige ijzer aan. Toch
iets om over na te denken bij het
aanschaffen van een bh. Niet voor
niets nemen vrouwen daarom soms
een klein magneetje mee, om vast
te stellen of een bh een metalen
beugel bevat. Vraag er gerust naar bij
aankoop Duidelijk is echter wel dat
het positieve effect van een bh alleen
wordt bereikt wanneer de juiste maat
bh wordt aangemeten. Veel vrouwen
dragen, al dan niet bewust, een
verkeerde maat. De schattingen lopen
uiteen, maar het zou zelfs zo erg
zijn dat 80% van de vrouwen een te
grote of te kleine bh draagt. Voor het
bepalen van de juiste maat zijn algemene richtlijnen opgesteld, maar elke
vrouw is natuurlijk uniek. Daarom is
het verstandig om goed advies in te
winnen bij een speciaalzaak. Ook hier
geldt: meten is weten!
Bron: www.lijfengezondheid.nl

Inlichtingen en aanmelden bij:
Sandra Stolk, Voedingscoach
06-37452685, sandrastolk@ziggo.nl,
www.dieeteneet.nl
Carla van Nieuwkerk, Sportcoach
0297-284855,
carlavannieuwkerk@hotmail.com

Okselhaar
Veel mensen scheren tegenwoordig
het okselhaar weg. Over het
algemeen wordt dit beschouwd als
een handeling vanuit hygiënisch
oogpunt, maar ook het schoonheidsaspect speelt een rol. Echter, die
haren zitten er niet zomaar.
Wat is eigenlijk de functie van ons
okselhaar?
Het okselhaar begint zich in de puberteit

te ontwikkelen en is vaak aan het einde
van de jeugd volgroeid. Dat geeft aan
dat we dus best zonder kunnen, we
hebben het immers in de eerste jaren
van ons leven ook zonder okselhaar
moeten stellen. De functie ervan houdt
verband met de geuren die door onze
oksels worden geproduceerd. Door de
aanwezigheid van het okselhaar worden
die geuren langer vastgehouden en
dat mist zijn uitwerking niet.
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Denise Fashion een
begrip in Aalsmeer
Het is al meer dan 25 jaar geleden
dat Marjolijn Kauling op zeer
jonge leeftijd haar eigen mode
zaak begon onder de naam Denise
Fashion,ondertussen is deze
mooie mode zaak een begrip in
Aalsmeer en ver daar buiten.

Open dag bij Tandprothetische
praktijk den Hartog

Specialist voor uw
kunstgebit
Veel Nederlanders hebben een
slechtpassend of verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn
en ongemak. Een bezoek aan een
tandprotheticus kan dan de oplossing brengen.
Een gebitsprothese gaat gemiddeld
tussen de vier tot acht jaar mee. Het
is verstandig om de prothese eens in
de twee jaar te laten controleren. Zo
kunnen eventuele problemen verholpen
worden door de prothese aan te passen
of te vernieuwen, zodat het weer lekker
zit. Bij een prothese wordt goed gekeken
naar de vorm en de kleur van de tanden
en kiezen. Het moet goed passen bij
het gezicht van de patiënt. Uiteindelijk
bepaalt de patiënt zelf wat hij/zij het
liefst wil. Er is nu ook de mogelijkheid
om met behulp van implantaten het
kunstgebit goed vast te zetten, het
zogenaamde “klikgebit”. De implantaten
worden in goede samenwerking met
een implantoloog geplaatst,waarna

Zonder dat we het zelf merken scheidt
ons lichaam een bepaalde geur af die
bij het andere geslacht zorgt voor een
bepaalde prikkeling. Het is mede deze
geur die ervoor zorgt dat een ander zich
tot ons aangetrokken voelt. Zie het als
een mooi mechanisme dat de natuur
heeft bedacht om de voortplanting te
bevorderen. Wanneer we ons okselhaar
wegscheren zal die specifieke lichaamsgeur dus minder lang blijven hangen.
Tegenwoordig wordt het volledig
wegscheren van het okselhaar vooral
als ‘mooi’ beschouwd. Althans, in de
West-Europese cultuur.

de tandprotheticus de uiteindelijke
prothese maakt. Tegenwoordig hebben
de zorgverzekeraars de vergoeding van
een prothese in het pakket opgenomen.
Ook voor de prothese op implantaten
is vergoeding vaak mogelijk. Als u
meer wilt weten over een kunstgebit
op implantaten kunt u een afspraak
maken voor vrijblijvende informatie
en gratis advies. U kunt natuurlijk ook
terecht voor reparaties, aanpassingen
aan de prothese of vervanging van uw
bestaande prothese.
Tevens hebben wij een inloopdag
op woensdag 30 september van
09.00 tot 14.00. Kom langs en laat
uw kunstgebit gratis en vrijblijvend
controleren

De persoonlijke benadering maakt
dat de klanten zich thuis voelen, want
alles klopt, niet alleen de bijzondere
merkenmix maar ook de details als
de overheerlijke cappuccino en de
vriendelijke humor van Marjolijn
en haar medewerksters. Het is een
totale beleving van fashion,design
beauty en lifestyle! Uit maar liefst 25
modemerken bestaat de gevarieerde
collectie, of het nu gaat om een casual outfit of om een leuk feestelijke
lithe black dress alle stylen zijn te
vinden bij Denise Fashion. De verkoop
stylisten bij Denise, Yvette,Yvonne,
Ank, Sophie en Marjolijn hebben een
haarfijn gevoel voor fashion en het
combineren van al deze verschillende
merken,ze zijn er om je persoonlijk
te adviseren en nemen daar ook
alle tijd voor. Eigenaresse Marjolijn
is erg enthousiast over de nieuwe
najaar- collecties, een hele mooie mix
van verschillende vormen,stijlen en
prachtige herfst kleuren. een stijl mix
van vrouwelijk en sportieve vormen
van heerlijke zachte materialen.
Neem de collectie van 10 Days, lekker
jong,draagbaar en comfortabel met

-DENISEFASHION
FASHION

een eigenzinnig karakter.Een geliefd
merk van Marjolijn is het merk Camilla, deze Australische designer heeft
voornamelijk originele en exclusieve
prints in prachtige materialen zoals
pure zijde en Egyptisch katoen en is
gegarneerd met prachtige Swarovski
stenen. Camilla heeft een groeiende
lijst van bekende fans zoals Beyoncé
Miranda Kerr en Oprha Winfrey. Trend
en echt een “must have” deze herfst
zijn de aaibare teddy jasjes van fake
furr, stijlvol en aangenaam draagbaar
van de merken Ibana, Montgomery
en Milestone. Maryley is een merk
dat een behaaglijk gevoel geeft van
lifestyle met mooie kwaliteiten voor
een verrassende prijs! Het Italiaanse
label High blinkt uit in origineel design en afwerking, is modieus en
straalt klasse uit. Het merk Goldbergh
ook een begrip in glamourland en
een favoriet merk van onze Koningin
Maxima, de collectie met sport
gerelateerde details heeft niet alleen
geweldige jassen maar heeft ook een
vrouwelijke casual lijn. De spoty-chic
kleding van Goldbergh zal binnenkort
zelfs te zien zijn in de nieuwste James
Bond film!

-DENISE-DENISEFASHION
FASHION

Stap eens gezellig binnen bij
Denise Fashion aan de Ophelialaan 114 en laat je verassen en
inspireren! Laat je eens lekker
adviseren voor een nieuwe outfit!!
of kijk op www.denisefashion.nl.

Tandprothetische praktijk den Hartog
Marktstraat 18
1431BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699
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Bron: www.lijfengezondheid.nl
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Van sportveld naar
catwalk, de trends voor
Winter 2015/2016
Net als bij de lente zomer editie van
deze mode bijlage is ook voor deze
uitgave Camiel Cornelissen, eigenaar
van het online Menswear Magazine
OurBubble.nl, gevraagd om zijn visie
op de mode trends van dit seizoen te
geven. Deze Ronde Vener houdt al
sinds 2010 alle trends op het gebied
van Menswear in de gaten voor
OurBubble.nl.
In de vorige editie schreef ik:
“We zien tegenwoordig dat mode meer
bij een bepaalde lifestyle moet gaan
passen dan dat het van belang is om de
allerlaatste trend spot on te volgen.“
“Als we het dan over lifestyle in mode
hebben dan is de sportswear beweging
een hele toffe om te volgen.”
Het mooie van trends voorspellen is
wanneer deze ook daadwerkelijk uitkomen. En wat blijkt, half Nederland loopt

G-Star

er momenteel bij alsof we dagelijks in
de sportschool te vinden zijn. De trend
is een lifestyle geworden en mensen zijn
steeds bewuster met het indelen van
hun leven bezig. De kleding dient hier
dan ook weer naadloos bij aan te sluiten.
Tommy Hilfiger
NYFW (New York Fashion Week)
Maar is er dan geen onderscheid in de
verschillende manieren om de fashion
bij de lifestyle te laten passen? Jazeker
wel! Voor deze editie neem ik je mee
door de verschillende stromingen binnen
de Sportswear Fashion. Want één ding is
zeker, de Sportswear beweging binnen
fashionland gaat nog zeker wel een
paar seizoenen mee. Tijdens de laatste
Fashion Weeks in Amsterdam en NY is
zoveel wel al duidelijk geworden.
Laten we wel wezen, Kanye West is het
gelukt om een aantal merken helemaal
gek te krijgen door last minute op 16
september Yeezy Season 2 te lanceren.
En dat is de kledinglijn welke hij voor

adidas, ja het sportmerk adidas, heeft
ontworpen. Labels die al maanden met
de voorbereiding van hun shows op de
16de bezig waren, moesten last minute
zoeken naar modellen en journalisten
om hun perspresentaties bij te wonen,
want waar Kanye is op de NYFW, daar
wil iedereen zijn. Voorbereidingen
van het creëren van een collectie, het
plannen van de volgorde van de show,
de muziek, het licht, de modellen,
uitnodigingen verzenden naar celebs en
pers.. alles in één klap overhoopt dankzij
een sportmerk en Kanye. Best heftig.

“Dus wanneer de hoofdact van
de New York Fashion Week een
sportmerk is, al dan niet zonder de
kenmerkende 3 strepen en adidas
branding, dan is duidelijk dat
Sportswear nog steeds hot is.”

Heritage Sportswear
Een van de meest herkenbare varianten
op de sportswear trend, in tegenstelling
tot de techy high end fashion Yeezy
Season, is die van de heritage. Heritage, letterlijk vertaald ‘erfgoed’, is een
stroming binnen de sportswear waar
voornamelijk Tommy Hilfiger en Gant wel
bij varen. Items van de jaren zestig en
zeventig gedragen door de sporthelden
van toen zijn aangepast naar de fits van

de huidige tijd. Sowieso doet de term
heritage het ernstig goed binnen de
mode. Iedere stroming binnen fashion
kent wel een eigen heritage variant.
Bij heritage in sportswear moet je
denken aan Varsity Jackets, Rugby
Shirts en Sweaters. De Varisty Jackets
zijn de bekende jassen die in de oude
High School films uit Holywood altijd
gedragen werden. Veelal met een wollen
body en lederen mouwen. Een van de
tofste items ever, als je het mij vraagt. De
Rugby Shirts kennen dit seizoen weer
een revival, zelfs merken als Maison
Kitsuné komen met eigen varianten
hierop op de markt. Dat deze heritage
sportswear niet enkel door merken
uit het midden segment op de markt
gebracht wordt maakt Thom Browne met
zijn meest recente collectie wel duidelijk.
Capuchon truien van sweatstof, joggingbroeken en basic grijze sweaters
met een ronde hals. De prijzen voor
items uit deze collecties schieten de
pan uit, haute couture prijzen met een
sportuitstraling.
Dat Tommy Hilfiger zich vol op de
Sportswear gegooit heeft is tijdens de
US Open wel weer gebleken toen ze vol
trots Rafeal Nadal als ambassadeur van
het Amerikaanse modehuis aangekondigd hebben. De presentatie hiervan
vond uiteraard plaats op een heus
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tionele outdoor merken het erg goed. Nu
wordt het outdoor leven in Nederland
niet altijd direct als sportief gezien, maar
vergis je hierin niet. Overigens is binnen
de outdoor sport lijnen dezelfde scheiding in stromingen te vinden. Penfield,
Patagonia en Fjallräven pakken heerlijk
uit met jassen welke een duidelijke
knipoog naar vervlogen tijden kennen.
Waar Arc’Teryx en Peak Performance
juist helemaal prat gaan op hun high
tech materialen. Extreem lichtgewicht
donsjassen en über-waterdichte parka’s,
het kan allemaal dankzij de high tech
stoffen. Dat ook deze merken zich
volledig op de fashion markt richten valt
duidelijk af te lezen uit de Arc’Teryx Veillance lijn. Mooie items die op de catwalk
niet zouden misstaan in prachtige snits
en tijdloze kleuren. Arc’Teryx Veillance
onderscheid zich als geen ander met het
gebruik van technische materialen voor
hun items.

Arc’teryx Veillance

tennis court. En alle items in de huidige
herfst collectie voor heren en dames
kennen een duidelijke knipoog naar die
sportieve achtergrond.
Tech Sportswear
Een andere stroming binnen de
sportswear is de tech kant. High Tech
materialen welke voorheen enkel door
topsporters in hun tenues gedragen
werden worden nu gebruikt voor fashionable items. Nike heeft hier een hele
kleding- en schoenenlijn voor opgetuigd.
Nike Sportswear maakt gebruik van
alle high tech materialen voor prima

Nike

gangbare fashion items. Iets wat ze bijvoorbeeld met hun Tech Pack helemaal
doortrekken van sweaters naar jassen
en schoenen. Lichtgewicht stoffen die
lijken op traditionele sweatstof, getapede
naden op de jassen, dat soort werk.
Denk in deze technische stroming van
de sportieve fashion ook aan merken als
Denham en G-Star. Deze Nederlandse
labels hebben ook voor de herfst weer
sportieve basics met bijzondere high
tech elementen.
Outdoor Sports
Voor de herfst en winter doen ook tradi-

Denim Denim Denim,
als alternatief
Naast al het sportieve geweld waar
je het komende seizoen niet aan kunt
ontkomen, blijft Nederland Nederland
en is in ons fashionbeeld de denim ook
nu nog steeds niet weg te denken. In
tegendeel zelfs. Nog steeds ontpoppen
er wekelijks nieuwe denim labels van
Nederlandse bodem. Nog steeds kent
ons land het hoogste aantal spijkerbroeken per hoofd van de bevolking en nog
steeds koopt haast iedere Nederlander
1 a 2 spijkerbroeken per jaar. Een ding
wat opvalt binnen het denimlandschap
is overigens dat de denims niet meer
enkel slimfit of skinny zijn. Sterker nog
er is weer een nieuwe beweging richting
baggy. En ja, voor de dames heb ik zelfs
de flare pijpen weer in de collecties van
de verschillende denimhuizen voorbij
zien komen.
Dus als we dan toch nog een trend
willen spotten, dan is het de trend dat
alles weer kan en mag. Ook wel weer
heerlijk toch. Kies gewoon waar je jezelf
het lekkerst bij voelt, dat mag weer, dat
is de echte trend.

Denham
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Modetrends voor herfst
en winter 2015/2016
De wintermode trend is dit jaar
erg spannend, Het is uitgesproken
geraffineerd, aristocratisch met
invloeden van de jaren 70 en 80.
Er wordt veel gewerkt met fluweel.
Het is kleurrijk en zit vol fantasieën.
Het is een geheel nieuwe belevenis.
Deze nieuwe stijl is even wennen,
maar als je er aan gewend bent is het
werkelijk genieten. Het mag dat een
aristocratische uitstraling hebben met
veel fluweel en pompeuze creaties,
het geeft ook een geheel eigentijdse
allure.

“ADD MORE COLOR TO THE WORLD” #Campaign4Change by Mia.

ray-ban.com
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De brillentrends voor
herfst/winter 2015
Bril & meer Optiek weet als geen
ander welke brillen we deze
herfst en winter op onze neus
moeten zetten. We lieten ons eind
augustus inspireren tijdens de
Niche beurs in Brussel. Niche, de
naam zegt het al: een beurs vol
bijzondere exclusieve merken.
Check nu dé brillentrends voor het
komende najaar bij Bril & meer
Optiek in Vinkeveen.
Geen idee welke bril u dit najaar zou
moeten kopen? Bril & meer Optiek heeft
dé brillentrends voor u op een rijtje
gezet zodat u onmogelijk de fout in kunt
gaan. Get inspired!
Retro Chic – Groot en stijlvol. De
inspiratie voor deze trend wordt uit de
jaren ‘50 en ‘60 gehaald. Er wordt voor
kleuren gekozen zoals bruin, groen,
zwart en havanna. Ga voor grote glazen
met een dun en minder zwaar montuur.
Dit soort monturen passen goed bij een
rechthoekig en een ovale gezichtsvorm.

Thin Lines – Fijner, dunner en lichter.
Een nieuwkomer dit najaar is de Thin
Lines trend. De monturen zijn fijner,
dunner, lichter en zachter van kleur. Heb
je kleine of diepliggende ogen? Dan is
deze trend perfect voor jou.
Purple Style – Paars is het nieuwe
zwart voor dames. Paars is het
helemaal dit jaar, deze zomer zagen we
het al veel voorbij komen in de fashion
scene. Maar ook op het gebied van
brillen zien we het dit najaar meer en
meer terugkomen. Je kunt er alle kanten
mee op!
Club Deluxe – Details, details,
details. Dit seizoen gaan we los met
unieke details als steentjes, studs en
parels die verwerkt zijn in luxeuze
monturen. Ze zijn klassiek, maar opvallend door de materialen, vrouwelijke
silhouetten en luxe afwerking.
Bent u benieuwd welk soort bril
het beste bij uw gezichtsvorm,
kleur haar, ogen en huid past?
Kom dan langs bij Bril & meer
Optiek voor een persoonlijk advies.
Check voor een voorproefje van de
collectie van Bril & meer Optiek
onze site www.brilenmeer.nl

Round – Terug van weggeweest. De
naam zegt het al, dit najaar gaan we
voor ronde brillen en zonnebrillen. In de
jaren ‘50, ‘60, ‘80 en ‘90 zagen we het
veelal voorbij komen en ook dit najaar
komen ze dankzij retro- en vintageinvloeden weer helemaal terug. Ronde
brillen passen goed bij een gezicht met
rechte lijnen, denk aan rechthoekige en
vierkante gezichtsvormen.
Chunky Bold – The bigger the better.
Oversized brillen zijn het helemaal deze
herfst en winter. U kunt er alle kanten
mee op, ga voor een haute couture
montuur met grote glazen of een grof,
zwaar montuur.
000522_0017.indd 1

De mode voor deze winter heeft velen
contrasten: Sensuele minijurkjes en
vrouwelijke lange jurken wisselen
zich af met militaire overjassen met
gouden knopen en zelfs opa pants.
Ook de lange jassen en jurken ( waar
je bijna over struikelt) komen weer
terug, maar zoals al gezegd, ook de
mini en midi lengtes kunnen. De
kleuren zijn donker en afwisselend
wit zoals zwart, grijs, nachtblauw,
bruin, wit en snoepkleuren, rood, van
helrood tot bordeauxrood wordt een
graag geziene kleur deze winter.

Heren vesten
Een herenvest had voorheen een
ouderwets imago, maar dat kan nu
niet meer gezegd worden. Het is weer
helemaal in. Het is weer een gewaardeerd kledingstuk voor de heren, vooral
om zijn veelzijdigheid en nonchalante
karakter. Gecombineerd met een dunne
pullover of een overhemd ontstaat een
zakelijke outfit, terwijl in combinatie
met een shirt een sportieve look wordt
gecreëerd voor alle dag. De vele kleuren
en de licht getailleerde snit maken van
het herenvest weer een modieuze en
praktische metgezel, het hele jaar te
dragen. Zomer als winter. Het voordeel
op je jas is, is dat een vest makkelijk
en snel aan en uit is te trekken. Er zijn
vesten met ritsen of met knoppen. De
modellen met een rits hebben veelal een
25/08/15 14:51

wat hogere kraag en zien er vaak wat
sportiever uit dan een vest met knopen.
In combinatie met een pantalon is een
vest in de winter een goed alternatief
voor het zakelijke colbert.

