GODIN VAN DE ZEE
De nieuwe badmodecollectie van SEDNA BODYWEAR oogt
sportief en stijlvol met een vleugje glamour. Mooie bikini´s
met een goede fit waarin je graag gezien wilt worden.
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.
mening en verwerk hun adviezen. Zo ontstaan
diverse variaties in modellen, bijvoorbeeld
kleine lage broekjes of juist een bredere band
voor meer steun bij de buik. Kwalitatief hoogwaardige stoffen waarborgen de elasticiteit en
stevigheid van de badkleding. ´
Je wilt er leuk uitzien, maar het is voor de
moderne vrouwen van vandaag best moeilijk
om geschikte badmode te vinden. Als je geen
achttien meer bent ligt de tijd van de goedkope
bikinietjes scoren bij de grote ketens achter je.
Voor een stijlvolle outfit kom je dan automatisch uit bij de dure merken in speciaalzaken.
Met haar collectie vult Ayla een leemte in de
markt. De prijsrange van Sedna Bodywear
varieert van 69,95 tot 89,95. Accessoires zijn
soms milder geprijsd. De maten van de badmode gaan van 34 t/m 42 met cupmaten tot
Jarenlang adviseert Ayla Kroet bedrijven
over hun positionering in de markt. Op de
Hogeschool deelt ze haar marketingkennis en
-ervaring met studenten. Maar de ambitie naar
het ondernemerschap lonkt. Sedna Bodywear
is haar antwoord. ´Sinds drie jaar ontwerp ik
mijn eigen badmodelijn genoemd naar
de mythe van de inuit over de godin
van de zee Sedna´, vertelt Ayla.
´Ik laat me inspireren door de
charmante Frans-Italiaanse stijl
die ik vertaal naar een Nederlandse
pasvorm: stijlvolle bikini´s en badpakken
van basic uni kleuren met een elegant detail.
Daarbij draag je bijpassende accessoires zoals
een rokje, wikkeljurkje en harembroek om de
look compleet te maken.´
´Een goede fit is het uitgangspunt. Je moet
natuurlijk vrijuit kunnen flaneren op het
strand maar je ook vrijuit kunnen bewegen
in het zwembad. Ik pas alle modellen zelf
door. Hierbij schakel ik regelmatig de visie
van andere vrouwen in. Ik luister naar hun

dubbel D/E. Inmiddels is de badmode op 55
verkooppunten in heel Nederland verkrijgbaar.
Voor een winkel bij u in de buurt kunt u kijken
op www.sednabodywear.com en kennismaken
met de godin van de zee.
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