
Je wil graag iets groter zijn.

Ga voor lange broeken en rokken en vermijd driekwart. Hou de kleuren in je outfit vloeiend.

Jouw borsten verdienen iets meer aandacht.

Less is more in jouw geval. Door minder te laten zien zorg je voor meer effect.  Een gesloten topje 
zorgt hiervoor.

Jouw borsten krijgen te veel aandacht.

Door (slechts) een beetje weg te geven gaat dat vanzelf over. Dus geen gesloten topje maar een 
bescheiden décolleté.

Jouw armen willen hun fijne kant laten zien.

Steek ze in een lange mouw en bedek ze met een kleine en fijne print.

Jouw taille voelt zich ondergewaardeerd.

Omhels haar met een riem, een jas of blazer of een corset. Ps: dat laatste komt trouwens terug. Ik 
heb zelf een vintage model. Sommigen dragen het zelfs boven hun kleren. Zelf vind ik het wel heel 
mooi maar niet comfortabel dus draag ik het slechts occasioneel.

Jouw buik laat het de laatse tijd wat hangen.

Wees niet te strak met jouw buik. Ook niet op het vlak van bloezen en riemen. Ga voor vloeiende 
stoffen. Jurken en bloezen met een hoge taillelijn verdoezelen.

Je krijgt het vaak op jouw brede heupen (van jouw heupen ;-)).

Breng dit terug in evenwicht door het dragen van A-lijn rokken of rechte of wijd uitlopende broeken
. Best geen jasjes tot net boven de heupen.

Je stelt jezelf vaak dezelfde vraag als Clement Peerens ("vinde mijn gat niet te dik in deze 
rok...").

Het antwoord is vast en zeker nee. Maar wil je hier zelf graag minder focus op, draag dan 
heupbroeken in  plaats van broeken met een hogere taille. En laat de vestjes en jasjes niet tot net 
boven je achterste hangen.

Je hoeft niet altijd anderen jaloers te maken met jouw gespierde kuiten en enkels.

Geen strakke rokken a.u.b. - kies eerder voor lange rokken
Geen driekwart broeken, jurken of rokken

Droom je van een zwanenhals?

Laat dan een beetje meer huid zien onder je nek. Een v-hals kan je misschien dichter bij die droom 
helpen ;-)?


