
OP EN TOP ELEGANT

STIJLVOL IN DE SUITE
Tijdens een huwelijksfeest zijn alle ogen natuurlijk gericht op de bruid. Maar ook voor iedereen die tot de suite van het

bruidskoppel hoort, is het een dag om glamoureus in de kijker te lopen. Een elegante, klassevolle maar feestelijke outfit is de

enige optie. Bovendien laat een mooi uitgedoste suite een bruidje extra stralen.

TEKST: NINA TACK BEELD: GF
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TIP: DRAAG NOOIT WIT

Het is een klassieker: op een
bruiloft draag je als vrouw nooit

wit, tenzij daar expliciet om
gevraagd wordt. Ook ivoor en
crèmekleurige varianten op wit

zijn uit den boze. Alleen de

bruid draagt wit.
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TIP: ACCESSOIRES

Kies gerust eens voor
een opvallende clutch of

statementjuwelen. Geen

fan van juwelen? Een
chique horloge is even-
zeer een juweel!
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TIP: ADVIES

STIJLVOL IN DE SUITE
Tijdens een huwelijksfeest zijn alle ogen natuurlijk gericht op de bruid. Maar ook voor iedereen die tot de suite van het

bruidskoppel hoort, is het een dag om glamoureus in de kijker te lopen. Een elegante, klassevolle maar feestelijke outfit is de
enige optie. Bovendien laat een mooi uitgedoste suite een bruidje extra stralen.
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Python collectie van Clio Goldbrenner - 425 euro - www.cliogoldbrenner.com 4 Oorbellen van Elisa Lee - 440 euro - www.elisa-lee 5

,

<>Pumps van Steve Madden - 99,99 euro - www stevemadden.n10 Lange jurk van Liu Jo - 369 euro - www.liujo.com 0 Handtas uit de 9PM
Python collectie van Clio Goldbrenner - 425 euro - www.cliogoldbrenner.com *Oorbellen van Elisa Lee - 440 euro - www.elisa-lee.be 0

Outfit van Natan - prijs op aanvraag - www.natan.be 6 Clutch van Unisa - 119,90 euro - www.unisa-europa.com 7 Uurwerk van Swarosvki -Outfit van Natan - prijs op aanvraag - www.natan.be 0 Clutch van Unisa - 119,90 euro - www.unisa-europa.com 0 Uurwerk van Swarosvki -

349 euro - www.swarovski.com 8 Enkellaarsjes van Floris Van Bommel - 249,95 euro - be.florisvanbommel.com349 euro - www.swarovski.com 0 Enkellaarsjes van Floris Van Bommel - 249,95 euro - be.florisvanbommel.com
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HUWELIJKSFEEST

ZO VIND JE
DE PERFECTE BRUIDSJURK!

1 1

WIN

HUWELIJKSFEEST

ZO VIND JE

DE PERFECTE BRUIDSJURK!

WIN
huwelijksreis

' 1 Pegase

I 1 ,

\

ZO VIND JE

Pegase
t.w.v. €6.000

Bruidskledij Linea Raffaelli/i
- ,

_ -

t.W.v.E61111

Bmidskledij • Linea Raffaele

PRINT MEDIA
ELISA LEE / ELISABETH LEENKNEGT + COVER

Ref: 39399 / 5F560A7350

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2



GRATIS 
MAGAZINE  

MAANDBLAD 
Antwerpen en Kempen 

5 september 2020 P914697 

OVERNACHTEN IN EEN BOOMHUT 

DE CUULSTE TRENDS 
VOOR EEN WARME HERFST 

WIN 
huwelijksreis 

Pegase 
t.w.v. €6.000 

EXTRA  

ZIE ACHTERKANT 


