Welke bikini past bij welk figuur?
De Duitse designer Michael Michalsky laat in deze samenwerking
met StyleLounge weten waar het bij een bikini op aankomt: het is
belangrijk dat men let op de vorm van het lichaam
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Zomer, zon, sexy zeemeerminnen
Eindelijk is het zo ver – De zomer staat weer voor de deur en het bikiniseizoen
2017 is officieel geopend! Voor degene die nu snel naar de sportschool rent
om de laatste pondjes eraf te werken in de sportschool: Stop! Er is een veel
aangenamere optie. Dit seizoen zijn de sterren jouw voorbeelden. Of je nou
groot of klein bent, rondingen hebt of juist meer jongensachtig bent, een royaal
decolleté hebt of een ronde kont – De designers hebben dit jaar in de
trukendoos opengetrokken en voor ieder figuur de perfecte bikini gecreëerd.
Maar welke bikini past nu het beste bij mijn figuur? Niemand minder dan
Germany’s Next Topmodel jurylid en top designer Michael Michalsky vertelt dat
aan ons.
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Wat verbergt brede bovenbenen?
Een ding wil de top designer gelijk duidelijk maken: "Brede bovenbenen kan
men niet verbergen en moet men ook niet." Sterren zoals Beyoncé, Ashley
Graham en Rihanna omarmen hun rondingen meer dan ooit tevoren. Dit doen
ze doormiddel van Highwaist-broekjes en fonkelende taille kettingen, die de
focus op het smalste deel van het bovenlichaam leggen. Voor wie dit te sexy
is: "Een losse zijde broekje of een tuniek spelen met de lijnen en verdoezelen
zo de minder geliefde plekken", raadt Michalsky aan. En meiden met slanke
benen? "Die kunnen echt alles dragen." Jaloersmakend!
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Hoe verdoezelt men een klein buikje?
Het zal niet dat eenmalige uitgebreide avondeten zijn geweest. Maar alsnog
valt een opgezette buik, die verschillende redenen kan hebben, ons vrouwen
vaak lastig. Maar om die reden een stranddagje mislopen? No way! Michael
Michalsky heeft ook hiervoor een oplossing: "Een krap broekje of een te
strakke bikinitop hebben een ongunstig effect. Dan liever een gedrapeerde of
een shapewear badpak. " En als men zich alsnog niet fijn voelt? "Dan kan de
draagster altijd nog een chique omslagdoek of een trendy tuniek met print
erover dragen." Tomboy-meisjes daarentegen kunnen beter goed gesneden
bikini’s dragen, die de illusie van prachtige rondingen wekken.
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Hoe kan men het decolleté mooi laten
uitkomen?
Is het een optie om het decolleté in te snoeren? Natuurlijk niet! Vrouwen die
gezegend zijn met een mooie buste, moeten zich daar niet voor schamen. De
designer raadt aan: "Als je jonger bent moet man ook laten zien wat men in
huis heeft. De bikinitop kan daarom ook wat korter en sexyer zijn." Waar men
nog wel op moet letten, is dat alles op z’n plaats zit. Dit betekend: "Een
ingebouwde beugel en voorgevormde cups benadrukken de vorm en geven
goede ondersteuning!" Men moet afstand houden van dunne stoffen, varianten
zonder beugels en te kleine pasvormen. Voor degene die een wat kleinere
boezem hebben, focus op bikini’s met ruches.
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Wat te doen met de billen?
Deze zomer is het motto: Hallo Billen! Ook Michael Michalsky behoort tot de
fans van mooie ronde billen. J-Lo billen zijn totaal niet erg. Integendeel, die
vinden mannen juist ontzettend sexy. "Wees wel voorzichtig met opvallende
patronen, met bloemen, met Paisley designs etc. En draag geen horizontale
strepen", zo luidt het advies van de designer. Voor de moedige vrouwen, die
dan wel wat kleinere billen hebben, neem dit jaar een voorbeeld aan Kendall
Jenner en draag een sexy string. Die zijn vanaf nu zeker geen taboe meer!
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Hup naar het strand en stralen!
Met de tips van de top designer kan niks meer fout gaan. Waar men de beste
bikini’s voor elk figuur vinden kan? Bij www.stylelounge.nl !
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Over StyleLounge
StyleLounge is het eerste internet platform voor een direct prijsvergelijking en beschikbaarheid
van fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting heeft het in Hamburg gevestigde bedrijf
meer dan 300 online shops, met meer als drie miljoen producten op de website verenigd.
Onder leiding van Kay Schlaaff werkt een team van 45 medewerkers eraan om klanten door
middel van een makkelijk en prijsgericht systeem toegang te verlenen tot meer dan 5.000
merken.
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