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 by geralt   

Salvatore Ferragamo 

"Als U in de stemming bent voor overdaad…"

… Salvatore Ferragamo. Als U uw hoofd niet onder het zand hebt steken

en modemagazines hebt gelezen, TV hebt gekeken en naar

reclameborden hebt gelonkt, zal U waarschijne-lijk erg bekend zijn met

het merk dat Salvatore Ferragamo is. Het mode- en accessoiremerk is

synoniem voor luxe, kwaliteit en verregaande overdaad, en met goede

reden; van handgemaakte schoenen gemaakt van het fijnste leder en

gestikt tot in de perfectie voor enkele van de grootste namen in de

samenleving en showbizz zoals Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Greta

Garbo en enkele van de weinige gelukkigen die een paar bezitten!

Natuurlijk zijn de schoenen niet goedkoop, maar als je in de stemming

bent om jezelf te verwennen, geef dan goed geld uit voor een paar trendy

zolen en geef je voeten te aandacht die ze meer dan verdienen, begeef je

naar de toonaangevende winkel en zie je vrienden hierna groen worden

van jaloezie.

 +32 2 511 4625  www.ferragamo.com/  Bruxellesstore@ferragamo.

com

 boulevard de Waterloo 62a,

Waterloolaan 62a, Brussel

 by ninocare   

Diane von Furstenberg 

"Voor de hedendaagse vrouw van vandaag…"

… is er Diane von Furstenberg. Vrouwen houden ervan zich op te kleden!

Dat is nu eenmaal zo, en er is niets dat een vrouw niet zou doen om zich

in een lieflijke outfit te kleden en het te matchen met de perfecte

schoenen en een mooie handtas; als dit je doet denken aan een sprookje,

zou je niet verkeerd zijn; Diane von Furstenberg is een gevestigde naam

in de mode en is ervoor gekend de fantasieën van vrouwen waar te

maken; toch waar het kleding betreft. Het merk heeft een lijn van

overvloedige producten waaronder vrouwenkleding en cosmetica. En

vergeet niet om enkele opvallende accessoires mee te nemen van de

winkel; ze zullen zeker dat beetje extra aan je persoonlijkheid toevoegen

en zullen je er onbetaalbaar laten uitzien.

 +32 2 648 6224  inside.dvf.com/stores/  DVF.Belgium@gmail.com  rue du Grand Cerf 11,

Grotehertstraat 11, Brussel

 by Irenna86   

Delvaux 

"Belgische Handtassen van Topkwaliteit"

Het midden van de magnifieke St.-Hubert galerij is de perfecte plaats voor

deze boetiek die Belgische handtassen van topkwaliteit verkoopt. De

zaak, gesticht in 1829, was gespecialiseerd in het maken van enkel

handtassen tot 1935. Sindsdien is Delvaux dé Belgische naam voor

handgemaakte lederen handtassen en toebehoren. Tot nog niet zo lang

geleden, trok het merk een rijker oud cliënteel; met het ontstaan van

Deux, haar tweede, jongere, meer betaalbare label, kunnen de

handtassen nu gevonden worden aan de armen van de meeste mooie

dames met stijl.

 +32 2 512 7198  www.delvaux.com/  delvaux.gallery@delvaux.c

om

 Galerie de la Reine 31,

Koninginnegalerij 31, Brussel
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 by meandcolors   

Lady Dandy 

"Second Hand Designer Clothing"

This trendy secondhand shop is known for their plethora of designer gems

at half the price you would find them in other stores. Find vintage Chanel,

Gucci, YSL, and more, you're sure to find exquisite pieces to add to your

wardrobe. Every item is hand selected to ensure quality and authenticity

so you're sure to get the real deal.

 +32 2 538 47 74  www.ladydandy.com  info@ladydandy.com  Rue du Page 81, Brussel
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