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Persbericht 20 april 2015 

Zwangerschapstankin Yucatan 
Kleurrijk en beschermd de zon in 
 
Rondom Eva en Cache Coeur presenteren zwangerschapstankini Yucatan, exotische badmode voor zwangere dames. De 
Yucatan zwangerschapstankini met trendy print staat prachtig bij je zwangere buik. Dankzij de heldere kleuren en de 
fanatasievolle details is deze tankini erg geschikt om op de mooiste stranden te genieten van de zon. 
 
Door de ingebouwde beha biedt deze tankini voldoende steun aan je borsten. Het materiaal beschermt bovendien de huid 
van de zwangere vrouw tegen UV straling. Met deze tankini ben je dus helemaal klaar voor de zomer! De top met kleurrijke 
print is uitgevoerd met verstelbare spaghettibandjes die zijn afgewerkt met decoratieve kralen. Het bijpassende broekje 
valt mooi onder je zwangere buik. De set is verkrijgbaar in maat 38 tot en met 46. 
 
Cache Coeur 
Cache Coeur is een specialist op het gebied van zwangerschaps- en borstvoedingslingerie. In al hun geraffineerde 
ontwerpen zie je de klasse die je gewend bent van franse lingerie. Naast badmode hebben ze ook prachtige pyjama’s en 
lingerie speciaal voor de zwangere vrouw. 
 
Moois voor mama’s 
Rondom Eva heeft nog meer merken die zich hebben toegelegd op de zwangere vrouw en jonge moeder. Ook Cake 
Lingerie, Mama by Alles, You!Lingerie en het recent toegevoegde Dear Kate zijn specialisten en te vinden in deze webshop. 
Maar ook de sieraden van Jellystone Designs die veilig zijn voor je kindje en je look helemaal afmaken. Kortom alles om 
mama te laten stralen! 
 
www.rondomeva.nl 

 
Voor meer informatie, high resolutie beelden, een recensieproduct of materiaal voor fotoshoots, kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met Eva den Doelder via info@rondomeva.nl of op 06 – 520 550 57 
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