
Glambag reversible shopper met 2 kanten
Voor twijfelaars, rupsjes-nooit-genoeg en slimmeriken
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SAMENVATTING

De reversible shoppers van Glambag.nl hebben letterlijk en figuurlijk 2 kanten. Niet alleen
kun je ze omdraaien om van kleur te veranderen, ook zijn ze zowel fashionable als
functioneel. De tassen hebben een bijpassende binnentas zodat je snel kunt schakelen als je
van kleur wisselt. Alle 3 de modellen zijn van het Amerikaanse merk Streetlevel en vernoemd
naar beroemde cocktails. Zo heb je de rood/blauwe Red Coco, de zalm/cognac Bahama
Mama en de blauw/paarse Blue Hawaii.

Vorig jaar werd de dochter van Barack Obama al gespot met een zwart/witte Streetlevel tas
uit een eerdere collectie. De reversible tassen hebben een onopvallende magneetsluiting en
zijn gemaakt van vegan leather. Deze stof is een diervriendelijk alternatief voor echt leder.

De tassen zijn in Nederland te koop op Glambag.nl voor € 74,95.
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Een tas moet je blij maken.
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Zelfs als je ‘m vervloekt als je je sleutels er niet in kunt vinden.* De tassen op Glambag.nl maken ons blij. En wat
ook leuk is: als we ergens komen krijgen we er altijd complimenten over. Nee, daar doen we het natuurlijk niet voor.
Maar toch.

We kunnen er uren over vertellen maar we houden het kort. We zagen deze tassen van Street Level en dachten
‘wow’! Alleen; ze waren nergens te koop in Nederland. En wij wilden nou eenmaal die leuke tassen. Dus.

Glambag.nl staat voor betaalbare glamour en vrolijke elegantie. Tenslotte: 1 tas is geen tas en een beetje kleur op
straat kan nooit kwaad.
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