Hey #sexymom! Ontdek de nieuwe collectie
van Supermom
Supermom doorbreekt taboes op zwangerschap

Lelystad, 2 augustus 2018 – Als je zwanger bent, wil dat niet zeggen dat
het gedaan is met festivals, sporten of een spannende date-avond met je
partner. En al helemaal niet omdat je denkt dat zwangerschapskleding hier
niet geschikt voor is. Supermom biedt aanstaande moeders namelijk
stijlvolle zwangerschapsmode die ook nog eens lekker zit. Zodat je ook
tijdens en na je zwangerschap fashionable en zelfverzekerd door het leven
gaat.

Active mom
Door je zwangerschap heb je het gevoel dat je de hele wereld aankunt. En dat mag gezien
worden! Oók op je werk. In goed passende kleding met een professionele uitstraling voel je je
extra zeker van je zaak.

Sexy mom
Niet sexy nu je zwanger bent? Guess what: je lichaam heeft er nog nooit zo vrouwelijk uitgezien!
Je man op chic, jij in een sexy jurk die je schitterende vormen benadrukt. Kom maar op met die
date-avond…

Party mom

Erop uitgaan is altijd belangrijk. En als je zwanger bent al helemaal! Laat je baby alvast
kennismaken met de toffe dingen in het leven, zoals festivals – al laat je die gin tonic natuurlijk
even staan… Sjaaltje in je haar, boho-chique oorbellen, en qua kleding kies je voor stijlvol zwart
of een luchtig tweepatronenjurkje. Ready to go!
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OVER NINE & CO.

Over NINE & Co.
NINE & Co. is een overkoepelend merk voor een aantal geselecteerde topmerken – kleding, home en sleep –
voor zwangere vrouwen en kinderen tot ongeveer acht jaar. Het merk is er voor (toekomstige) moeders die het
beste willen voor hun kinderen, een voorliefde hebben voor innovatie en het milieu en de maatschappij hoog in
het vaandel hebben staan. Onder andere de merken Noppies, NOP, Queen Mum, Imps & Elfs, Supermom en Alvi
behoren tot dit portfolio. Met meer dan duizend verkooppunten in meer dan 52 landen is NINE & Co. een van de
grootste spelers op het gebied van moederschap en kindermode. Op het hoofdkantoor in Lelystad, Nederland,
richt een team van toegewijde ontwerpers zich erop om de meest comfortabele en trendy items te creëren en te
ontwikkelen. Altijd met een perfecte pasvorm en van hoge kwaliteit. Kijk voor meer informatie op
www.noppies.com.
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