
Badkleding is vaak verkrijgbaar in heldere kleuren, kies je bikini of badpak in een leuke frisse tint. Zoek er een leuke sarong bij, 

staat stijlvol en als je stukje gaat wandelen voel je zelfverzekerder. Het is niet nodig om je buik in te houden en je hoeft niet aan je 

broekje te plukken. 

Jouw kleur, Jouw stiJl; YeBBa Helpt Je erBiJ!

De zomer is in aantocht, de tijd om gezellig met je familie en vrienden 

naar het strand of zwembad te gaan. Heb je nieuwe badkleding nodig, 

lees de volgende tips en ga op zoek naar jouw perfecte bikini of badpak!

Flinke BoeZem

Zorg ervoor dat je je boezem goed ondersteunt. 

Denk aan een beugelbikini en let op dat de 

bandjes van je bikini breed zijn. Er zijn ook 

badpakken verkrijgbaar met beugel. 

kleine BoeZem

Je hebt best veel keus, een bikini met drukke 

print of een met strikjes, ruches e.a. versiersels 

geven volume. Er zijn ook bikini’s met push-up 

verkrijgbaar.

BuikJe

Een badpak kan veel verdoezelen, kies een donke-

re kleur en koop een badpak met draperieën. Deze 

leiden de aandacht van het buikje af. Een tankini 

is een leuk alternatief, let wel op dat je de tankini 

niet te klein koopt, tevens is het belangrijk dat het 

broekje niet te strak zit. Een hoger broekje, even-

tueel corrigerend is een stijlvolle oplossing.

Volle Billen

We zijn er trots op, verpak ze mooi met een 

hipster of hipboxer. Deze broek sluit mooi om 

je billen en geeft extra stevigheid.

steVige Benen

Surfshorts leiden de aandacht af, heb je korte 

benen let er dan op dat het broekje niet te

lang is. Er zijn ook leuke bikinibroekjes met 

kort rokje te koop. 

geen taille

Kies een badpak met de juiste lijnen, heb je 

korte benen zorg dan dat het badpak iets 

hoger is opgesneden.

korte Benen

Koop broekjes of badpakken die wat hoger zijn 

opgesneden. Een broekje met koordjes aan de 

zijkant verlengt je benen.

Even voorstellen: Yebba Styling geeft kleur-, kleding- en stylingtips aan mensen met verschillende etnische achter-

gronden. De persoon achter Yebba Styling is Monique Bogaards, ze werd geboren in Benin. Kijk voor meer informatie 

op www.yebba.nl of stuur een e-mail naar styling@yebba.nl.


