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Op lentewandeling met La Redoute
Zacht en licht maken een comeback. We durven al eens terug buitenkomen en we genieten van de
zon die zich weer wat meer laat zien. La Redoute heeft alles voorzien voor die lange
wandelingen in de frisse lucht. Het Franse merk gaat hiervoor terug naar de jaren '70 voor een
sportieve stijl met levendige kleuren en de marine look, en biedt een grote collectie schoenen en
accessoires aan om een outfit op maat te creëren!
De dagen worden langer en we hebben maar één verlangen: zo snel mogelijk het kantoor verlaten om te
genieten van de eerste zonnestralen. Of we nu genieten van een cocktail op het terras van een café of
lentebloemen plukken in de natuur, La Redoute vervult al uw behoeftes en wensen.
De lente van de jaren ‘70
De garderobe van de jaren ‘70 heeft nog veel verrassingen
te onthullen bij La Redoute en laat zich inspireren door
een teder nostalgische stijl. We presenteren een stijlvolle
denim broek met hoge taille of een broekrok met een
mooie luchtige blouse, een ideaal ensemble voor op het
werk.
Sport geeft kleuren
Boost ’s ochtends je dagelijkse outfit met een levend
kleurenpalet, gecombineerd met een sportief-chique en
comfortabele stijl. Dat is de perfecte look om ‘s middags
van je werk weg te glippen en de zon op te zoeken.
Deauville van kop tot teen
La Redoute stelt ook een marine look voor... om weg te
dromen over een weekendje aan zee met je geliefde.
Waarom niet naar de eerste vlinders en lieveheersbeestjes
gaan kijken met een geïmproviseerde picknick?
Het essentiële accessoire
Een complete selectie van schoenen en accessoires die perfect is voor deze lentegarderobe. Gooi je
outfit helemaal over een andere boeg door te kiezen voor comfortabele sneakers of een paar lichte
sandalen, of door je jurk los of met riem te dragen!

La Redoute presenteert deze lenteselectie vanaf eind februari op www.laredoute.be.
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