
IN SAMENWERKING MET SHOEBY

GA VOOR MEER INSPIRATIE EN STIJLADVIES NAAR DE                 DICHTSTBIJZIJNDE SHOEBY-WINKEL OF KIJK OP SHOEBY.NL.

DAG SLEUR, 
     hallo kleur
De trend die momenteel het meest in het oog springt? Kleur! Durf je 
het aan? Dan ben je deze zomer zéker het stralende middelpunt.

SHOEBY’S PERSONAL SHOPPER KIKI 
HELPT JE ELKE DAG BIJ HET VINDEN VAN 
DE PERFECTE LOOK. ZE GEEFT DE BESTE 
TIPS OM KLEUR IN JE OUTFIT TE  
BRENGEN. 
 
In de details
Ga je voor een kledingstuk in een opvallende 
kleur? Houd de rest van je outfit dan rustig 
en stijl het af met neutrale accessoires.  
Een klein tasje en zwarte hoed zorgen  
voor  balans en geven je kleurige outfit de 
 aandacht die het verdient. Mag het iets 
 gewaagder? Draag er dan één eyecatcher 
bij, zoals een kekke zonnebril, vrolijke sjaal 
of chique feather-oorbellen, om zo de  
aandacht te  verdelen.

Het zonnetje in huis
Geel speelt deze zomer de hoofdrol: als 
accent kleur in mouwen, accessoires en 
prints, maar ook als echte eyecatcher, zoals 
in een zonnig zomerjurkje. Daar kun je alle 

kanten mee op. Overdag draag je de kleur 
met een paar witte gympen of sandaaltjes, 
en ’s avonds maken mooie sleehakken het af. 
In geel ben je het stralende zonnetje in huis, 
op elk moment van de dag.

Zomer in de kast
Met kleur kun je het dit seizoen niet snel te 
bont maken. Maar wil je dat anderen niet  
alleen je outfit zien, maar vooral ook jou? 
Laat dan genoeg huid zien, dat oogt luchtiger. 
Ga bijvoorbeeld voor een leuke jumpsuit met 
korte pijp of voor een off-shoulder-top in een 
felle kleur of tropische print. 
 
Kwestie van combineren
Je ziet momenteel ook veel kleur in prints. 
Maar hoe combineer je die? Dat lijkt inge-
wikkelder dan het is. Kies dezelfde kleurtint, 
gebruik kleinere prints of draag één patroon 
in twee kledingstukken. Een top en short in 
hetzelfde fijne bloemenmotief, en klaar ben je.
 
Creatief met accessoires
Is zo’n knallend opvallende outfit aan jou niet 
besteed? Je kunt het ook omdraaien en de 
kleur juist toevoegen in de accessoires. Een 
paar felrode pumps, een tas met een vrolijke 
print of een fleurig jasje geeft een rustige 
basis kleur zonder te ‘schreeuwen’.

MEER TIPS? 
Kijk elke donderdag 

en vrijdag op Net5 en 
SBS6 om 17.45 uur 
naar Shoeby alle  

aandacht voor. Te zien  
t/m 2 juni 2O17

        Een beetje kleur  
              én klaar ben je!

*Niet geldig i.c.m. andere acties en geldig op de originele prijs van de artikelen.                  1 pas per klant, alleen geldig op vertoon of bij aanvraag van de Shoeby-card of app. 

HET BESTE STIJLADVIES ÉN € 10 KORTING

Ben je benieuwd welke kleur jou het áller-
mooist staat? Ga voor stijladvies naar de 
dichtstbijzijnde Shoeby-winkel. Tegen in -
levering van de pas op deze Margriet ontvang 
je ook nog eens € 10 korting bij besteding 
vanaf € 49,95*. Voordelig online shoppen 
kan ook: vul dan tijdens het afrekenen de 
code in: MRT10SH17. Deze korting is geldig 
van 1 juni t/m 25 juni 2017.

Short € 19,95

Jumpshort € 39,95

Tuniek € 49,95

Top van € 24,95 voor € 19,95
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