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Kaketoepret
Wie altijd al vreemde vogels had willen zien, maar nooit de tijd vond om
verre reizen te maken, kan nu toch
enkele kaketoes spotten op deze
kleurrijke broek van Replay.

JODEVISSCHER

BELGIUM

NIEUWS EN TRENDS DOOR MODEJOURNALISTE MIEKE GEYSMANS

Tropische stormen
Of je nu een verre reis plant of niet, deze lente en zomer kleuren tropisch wild
dankzij de nieuwste modetrendi

• Info: adviesprijs: 125 euro,
www.replay.it

Ontembaar
Jodevisscher weet hoe ze vrouwen
een ontembaar kantje kan geven door
een tropische print in haar ensembles
te verwerken.
• Info: adviesprijs: top 165 euro, broek
195 euro, www.jodevisscher.be

Loslopend wild
Of het nu een zebra of een ander
wild dier is durven we niet zeggen, maar met deze print van
Betty Barclay zal je je zeker thuis
voelen in de savanne.
• Info: adviesprijs: 69,95 euro,
www.bettybarclay.com

Voor
giraffenhalzen

Hawaivestje
Vergeet die spuuglelijke hawaihemdjes en ga eens voor een vestje van
Bench met tropische bloemenpracht.
Ideaal voor durvers.
• Info: adviesprijs: 64,95 euro,
www.bench.co.uk

Voor koude winterse avonden is
deze sjaal van Diane Von Furstenberg, voorzien van een giraffenprint,
ideaal.

9• Info: adviesprijs: 63 euro,
www.dvf.com
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