S-PRESSION

DANSKLEDIJ seizoen 2020-2021

cadeaubonnen en cadeauverpakking te verkrijgen
kinderen
NIEUW:
*balletpakjes: diverse kleuren & modellen
*zwarte short: €22
*fijne haarnetjes 3 stuks: €1
*rugzakje: €19
*ballerinapop: €19
BASISCOLLECTIE:
*collant voet: roze/zwart €13
*balletrokje: €23/ €25
*bh onzichtbare lijsten en achterstuk: €29
*onzichtbaar haarnetje: €4 (hapert niet)
*haarspeld: €1,30/€0,90 (met klemmen)
*balletpakjes: €15/€20/€28/€32/€38
*draagtas: €23
*beenverwarmers: roze/zwart/lang/kort: €3
*capezio footties halve voet: €15 - volle: €22
*kniebeschermers: €9
*sportbra/bh: zwart €20
*topje fuchsia: €15
*t-shirt petroleum blauw: €15
*hooded sweater paars: €25
PROMO:
*collant zonder voet: roze/zwart €10 nu €8
*balletschoenen (flats) roze/zwart: €17 -10%
*heupriem: roze/zwart €8 nu €6
*gehaakt haarnetje: roze/zwart €8 nu €5
*t-shirt: grijs: €15 nu €10
*thera/dynaband: €8 nu €6
*magic circle (oefenring): €23 nu €20
EINDE REEKSEN:
*t-shirts en balletpak: -70%
*linnen draagtas: €8 nu €3
*kanten top: zwart €30 nu -30%
*crop top zwart: €20 nu -50%
*pink bra: €23 -60% nu €10
*sweater grijs of zwart: €22 nu €10
*cache-coeur: €20 nu -50% nu€10
*cache-kleuters: €20 nu -70% nu €5
*zwarte tutu: €20 nu -50%

volwassenen
NIEUW:
*balletpakjes: diverse kleuren & modellen
*zwarte short: €22
*fijne haarnetjes 3 stuks: €1

BASISCOLLECTIE:
*collant voet: roze/zwart €13
*balletrokje: €23/€25
*ballroomschoenen: €64
*onzichtbaar haarnetje: €4 (hapert niet)
*haarspeld: €1,30/€0,90 (met klemmen)
*balletpakjes: €20/€23/€28/€32/€38
*draagtas: €23
*balletbroek jongens: zwart €20
* beenverwarmers: roze/zwart/lang/kort: €3
* capezio footties halve voet: €15 - volle: €22
*kniebeschermers: €9
*sportbra/bh: zwart €22
*t-shirt petroleum blauw: €15
*hooded sweater paars: €30
*bh onzichtbare lijsten en achterstuk: €29
*oversized kleedje voor modern en street: €37
PROMO:
*collant zonder voet: roze/zwart €10 nu €8
*balletschoenen (flats) roze/zwart: €22 -10%
*heupriem: roze/zwart €8 nu €6
*gehaakt haarnet: roze/zwart €8 nu €5
*tank top: roze €20 nu €10
*tank top fuchia: €15 nu €13
*t-shirt: grijs: €15 nu €10
*thera/dynaband: €8 nu €6
*magic circle (oefenring): €23 nu €20
EINDE REEKSEN:
*t-shirts en balletpak: -70%
*linnen draagtas: €8 nu €3
*kanten top: zwart €30 nu -30%
*crop top zwart: €20 nu -50%
*sweater grijs of zwart: €27 nu €10
*cache-coeur: €20 nu -50%

