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Christine (linksboven) draagt

• Studio Anneloes broek 4454 

            €119,95

• Loop.a life vest (6270) €149,95

• King Louie blouse (6171) €79,95

• DWRS schoenen (5166) €99,95

• Tas €45,00

Noor (rechtsboven) draagt

• StudioAnneloes vest (4908) €99,95

• Studio Anneloes broek (5978) 

            €139,95

• Studio Anneloes top (5982) €99,95

• Ketting €24,95

• DWRS schoenen 5166 €99,95

Wanneer je bruin met camel combineert 

kan een lentetype ook heel goed bruin 

dragen!



w

Christine (linksboven) draagt

• Simple legging (6116) €89,95

• Loop.a life trui (6266) €119,95

• Shawl €19,95

• DWRS schoenen (5166) €99,95

Noor (rechtsboven) draagt

• Ophilia lange blazer (6156) €99,95

• Ophilia jurk (6330) €89,95

Christine draagt een supercomfortabele 

set, perfect geschikt voor een 

doordeweekse dag. Noor zou zo naar 

een feestje kunnen!



w

Christine (linksboven) draagt

• Trui €65,00

• MAC broek (6032) €119,95

• Zilch top (6303) €79,95

Noor (rechtsboven) draagt

• Zilch trui (6299) €89,95

• Zilch blouse (6187) €79,95

• MAC broek (6034) €119,95

• DWRS schoenen (5166) €99,95

Combineer helderoranje met korenblauw 

voor een frisse look!



w

Christine (linksboven) draagt

• Bianco broek (6030) €119,95

• mbyM tuniek (6411) €159,95

• Simple jas (6109) €119,95

Noor (rechtsboven) draagt

• MAC broek (6201) €119,95

• Simple blouse (6108) €149,95

• Simple gilet (6106) €139,95

Door te kiezen voor een ton sur ton 

kleurenpalet creëer je een classy look.



w

Christine (linksboven) draagt

• Emotions broek (4691) €79,95

• Simple blouse (6113) €109,95

• Lizzy&Coco jasje (6420) €129,95

• DWRS schoenen (5166) €99,95

• Muts €24,95

• Rugzak €49,95

• Oozoo horloge €39,95

Noor (rechtsboven) draagt

• Otracosa shawl € 65,00)

• Lizzy&Coco jasje (6423) €119,95

• Lizzy&Coco top (6415) €99,95 

• King Louie spencer (6193) €74,95

• MAC broek (6189) €109,95

• Schoenen (6218) €59,95

Laat die koude maanden maar komen! In 

deze outfits trotseer jij weer én wind!



w

Christine (linksboven) draagt

• Lizzy&Coco broek (6417) €99,95

• Beauregard trui €69,95

• Loop.a life vest (5111) €159,95

• King Louie shawl (6202) €29,95

• Oozoo horloge €39,95

Noor (rechtsboven) draagt

• Lizzy&Coco jurk (6418) €99,95

• Beauregard vest €79,95

• King Louie shawl (6202) €29,95

Combineer turqoise met camel voor een 

frisse look!



w

Christine (linksboven) draagt

• Cloud9 jumpsuit (6327) €169,95

• Studio Anneloes top (5858) €59,95

• DWRS schoenen (5166) (99,95)

Noor (rechtsboven) draagt

• Cloud9 broek (6324) €109,95

• Cloud9 blazer (6326) €139,95

• Studio Anneloes top (5858) €59,95

• Otracosa shawl €69,95

• DWRS schoenen (5166) €99,95

• Jas €89,95

Babyrib is terug van weggeweest! 

Heerlijk warm én on trend!


