
Very Victoria Silvstedt hos Lindex

I løpet av september vil vi i Lindex’ undertøysavdeling se premieren for den vakre undertøyskolleksjonen Very Victoria by Marie Meili, et utvalg
av forførende og moderne undertøy for ulike anledninger.

”Jeg har alltid tenkt at dersom du har en lidenskap i livet må du gå for den, og undertøy er virkelig en lidenskap for meg! Jeg er så begeistret
over å være inspirasjonen for denne vakre kolleksjonen som inkluderer så mange undertøysplagg som enhver kvinne vil ønske å ha i sin egen
garderobe”, sier Victoria Silvstedt.

Kolleksjonen Very Victoria Silvsted er bygget rundt konseptet om perfekt passform kombinert med en alltid tilstedeværende glamour. Den
perfekte passformen fokuserer hovedsakelig på bysten, med fem nøkkelpassformer som vil løfte deg fra naturlig form til en økning på hele 2
cupstørrelser. De fem passformene heter Diva, Voltage, Venus, Vip og Divine.

”Vi ser Victoria Silvstedt som en kvinne med stor selvtillitt og hun elsker virkelig denne kolleksjonen. Hun vet mer enn noen hvor viktig det er
med vakkert undertøy og hvor mye det tilfører enhver fantastisk look”, sier Inger Lundqvist, Design & Buying manager for Lindex’ undertøy.

Med Very Victoria Silvstedt kan enhver kvinne kjenne seg feminine og vakre, uansett om det er på den røde løperen eller i hverdagen.

Kolleksjonen lanseres 16. september på http://www.lindex.com/no.
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Lindex’ forretningsidè er å tilby inspirerende og prisgunstig mote. Sortimentet består av ulike motekonsepter innen dame-, barne- og undertøy. Med over 470
butikker i 16 land er Lindex i dag en av Nord-Europas ledende motekjeder. Lindex er en del av det finske børsnoterte konsernet, Stockmann. Mer
informasjon finnes på www.lindex.com


