promotie
KMO-armband
€89,95

Oorbellen
€14,95

KMO-oorbellen
€59,95
Tunieken verkrijgbaar
in diverse modellen
en kleuren €39,95

Gotta
have it!
Trakteer jezelf op moois van Gotta-haves.
Want Gotta-haves, what’s in a name, heeft
alles wat jij wilt hebben op het gebied van
beauty, mode en accessoires.

Slangenleren clutch €64

Kraaltjesarmband €19,95

Het gezicht achter Gotta-haves is Charlotte Labee.
Zij verdiept zich constant in de do’s en don’ts voor
vrouwen. Of het nu om beauty, interieur, lingerie,
sieraden en tassen gaat, zij zit boven op alle trends.
Ze combineert verschillende stijlen en prijzen. Zo
is er voor ieder wat wils.

Armbandje met tekst €29,95

(T)Uniek!

Sinds kort is de collectie uitgebreid met een
tuniekenlijn. Deze tunieken kun je op drie manieren
dragen. Charlotte: “Hoe handig is het als je één
kledingstuk in de kast hebt die je op verschillende
manieren kunt dragen, naar een feestje, kantoor of
een belangrijke meeting. Uit eigen ervaring weet
ik dat dit gewenst is, daar worden vrouwen nu
eenmaal blij van.” De collectie voor najaar 2014
ligt al klaar. Het belooft een spectaculaire collectie
te worden met veel prints, mooie kleuren en vooral
stoffen die erg comfortabel zitten.

Fringe bag €59,95

Versiertrucs

Gotta-haves verkoopt ook het sieradenmerk KMO.
Dit populaire merk wordt ook door onze style
queen Maxima gedragen. Maar Gotta-haves zou
Gotta-haves niet zijn als je er ook tips op het
gebied van interieurstyling tot haarstyling kunt
vinden. Bij vrouwen draait alles om gevoel. In een
fijne omgeving en met de juiste items kun je je
huis in een handomdraai stylen. En niet alleen je
huis, maar ook jezelf. Je wilt natuurlijk elke dag
shinen met een hairdo waar je I do tegen zegt.
Daarom is er ook zorgvuldig voor de allerbeste
producten op dit gebied gekozen.
Voor een complete styling en de wereld om haar
heen ga je naar gotta-haves.com!
Gotta-haves where your online time is always well spent

Ketting kraaltjes
€19,95

Ketting glaskraaltjes + flosje
€24,95

Ketting veer
€30

T-shirt €29,95
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