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Italiaanse Slippers
www.italiaanseslippers.nl

Nieuwe webwinkel Italiaanse Slippers geeft vrouwen trendy warme voeten!

Sintershopsucces /comfortabel Christmas cadeau!
Een welkom cadeau voor tijdens de feestdagen: warmte aan je voeten! Liever nog: trendy warme
voeten! Geen loeigrote, onhandige harige sloffen. De webshop Italiaanse Slippers is in september
online gegaan om dames blij te maken met vlotte, warme en comfortabele pantoffels!
Wat zal ik aan Sinterklaas of voor onder de kerstboom vragen? Onze tip:
warme voeten! Het liefst ingepakt in een trendy pantoffel. Denny en
Riccardo Mastrogiorgio weten
Weetje:
wat vrouwen graag aan hun
voeten dragen. De van
Mannen komen van Mars en vrouwen
oorsprong Italiaanse broers
van Venus. Een van de verschillen
volgen stipt de modeblogs en
tussen de twee geslachten: vrouwen
reizen regelmatig naar het
hebben veel vaker koude voeten.
modebewuste Italië om hun
Redenen hiervan zijn onder meer een
webwinkel te voorzien van de
slechtere doorbloeding naar de
nieuwste trends op
uiterste delen van hun lichaam, hun
slipper/sandaal- en
temperatuur daalt ’s nachts sneller
pantoffelgebied. Zo vind je op www.italiaanseslippers.nl de
kwalitatief hoogstaande merken Hotsand, Lalu, Renudo en Le DD. dan bij mannen, de
hormoonhuishouding, het vet in het
Met zo’n exotische naam aan je voeten krijg je spontaan het
lichaam is beter verdeeld zodat de
gevoel dat je ‘overwintert’ in een tropisch, behaaglijk oord!
belangrijke organen warm blijven
De webwinkel is gebruiksvriendelijk, de verzending is gratis en de waardoor er minder bloed naar
handen en voeten stroomt, een
bestelde artikelen kunnen uiterlijk binnen drie dagen aan jouw
dunnere huid en minder onderhuids
voeten worden geschoven. Ook kun je deelnemen aan een
vet op de voeten.
maandelijkse fotowedstrijd. Wie de meest ludieke ‘lichtvoetige’
foto instuurt, krijgt een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Leuk
om te besteden aan een paar vlotte slippers voor in de zomer!
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Noot voor de redactie. Onze vraag is of jullie interesse hebben om een kort artikel over ons te schrijven met een link naar onze
website. Als tegenprestatie sturen wij u een product uit onze webwinkel zodat u de kwaliteit en het materiaal kunt zien/voelen.
Mocht u een ander voorstel hebben als tegenprestatie, dan horen we dat graag. Telefoonnummer: 06-58 82 97 93.

