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pronupturtle paris
Speciaalzaak voor de bruid .

OPENING
vandaag
zaterdag
30 maart
ALDESTRAAT 15
3500 HASSELT
TEL. 011-211.27

alle
PRONUPTIA
bruidsjaponnen zijn
verkrijgbaar
in alle maten
zonder prijsverhoging
retouches zijn
GRATIS
Kreatie Pronuptia

Kreatie Pronuptia
\

Kreatie Pronuptia

Alles voor de bruid
en haar genodigden
PRONUPTIA DE PARIS biedt U, in zijn splinternieuwe
winkel Aldestraat 15 te Hasselt, een uitgelezen keuze van
bruidsjaponnen.
Door haar stilisten, die de Parijse bruidsmode bepalen,
heeft PRONUPTIA speciaal voor deze lente en zomer een
rijke gamma jonge en elegante reeks bruidsklederen ontworpen. Inderdaad, door deze nieuwe kollektie en met
respekt voor de traditie, heeft PRONUPTIA gekozen voor
een aktuele jonge en frisse mode. Alle bruidjes vinden er
hun smaak in terug en zullen op hun grote dag omgetoverd
zijn tot de allermooiste.
U kunt kiezen uit de meer dan 200 PRONUPTIA modellen,
uit een fantastische gamma van de allermooiste stoffen :
kant werk uit alle werelddelen, borduurwerk, zijde, ottoman, crèpe; organdie, katoenbatist, engels borduursel, piqué, enz...
Gewoonlijk kiest men zijn bruidsjapon op foto of naar
schets, PRONUPTIA doet beter, en ontwierp een komplete kollektie zodat U een japon kunt kiezen en passen, die
dan speciaal voor U gemaakt wordt. Alleen PRONUPTIA,
een wereldfaam in bruidskledij, kan U dit aanbieden.
En wat een plezier te winkelen bij PRONUPTIA. Onze
hostessen-verkoopsters zullen U raad geven en helpen in
de keuze van de accessoires. Want sluier, haartooisel, schoerten, bruidsboeket, handschoenen en handtasje moeten
immers passen bij uw japon.

Jazeker, het eindeloos geloop in tientallen winkels is verleden tijd. U moet zich geen zorgen meer maken om de juiste
samenstelling van de accessoires. PRONUPTIA heeft alles
tot in de juiste perfektie.
PRONUPTIA kleedt ook de bruidsmeisjes, de feestgenoten, de moeders en ja... ook de grootmoeders. U vindt er
alles voor een elegante bruidssuite.
Kunt U vandaag niet langs komen, stuur dan zonder verwijl
deze onderstaande bon in voor een prachtige geïllustreerde
kleurenkatalogu s.

PR&NUPTIA
PRONUPTIA DE PARIS
is gevestigd in de Aldestraat 15 te Hasselt.
Eveneens in Brussel - Antwerpen - Gent - Kortrijk Oostende en in Liège en Charleroi
thuis kunt U rustig tientallen bruidsjurken bekijken !

BON VOOR GRATIS KATALOGUS B
Indien U deze bon vóór 6 april opstuurt naar Pronuptia de Paris - Aldestraat 15, Hasselt, ontvangt U gratis
een geïllustreerde kleurenkatalogus.
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