
S-PRESSION   DANSKLEDIJ  seizoen 2018-2019 
KINDEREN   Kledijcadeaubonnen te verkrijgen!           VOLWASSENEN        
               

 

 

*balletpak zwart: €25 (promo €15) 

*balletrokje zwart: €15 (promo €10) 

*collant: roze/zwart €10 (actie -10%) 

*collant voet: roze/zwart €13 (actie -10%) 

*balletschoenen (flats) roze/zwart: €17  

*gehaakt haarnetje: roze/zwart/lila €8 

*onzichtbaar haarnetje: €4 

*haarspeld: €0,90 /haarkam: €4 

*2 haarpinnen vlinder (zilver): €6 

*heupriem: roze/zwart €8 (actie -10%)   

*cache-coeur:zwart/lavendel/fuchsia/pink:€20 

*tutu: zwart/lavendel/roze: €22 

*balletpakjes:  €15/€20/€28/€32/€38 

*draagtas ballet: €15/€20/ €23 

*korte beenverwarmers glitters: 

  roze/zwart  €12 (promo €10) 

*capezio footties met tussenstuk: €17 

*capezio footties volle voet: €22 

*kniebeschermers: €8 

*thera/dynaband: €8 (promo: €6) 

*draagtas S-pression: €8 (promo €5) 

*legging: zwart €32 

*sportbra/bh: zwart €20 

*kanten top: zwart €30 

*topje: fuchsia/zwart €15   

*t-shirts diverse kleuren: €15(promo €10)  

*jacket zwart (vestje met rits): €22 

*sweater grijs of zwart: €22 

*knieshort: €20 (promo €15) 

 

NIEUW: 

*crop top zwart: €20 

*t-shirt: munt groen/grijs: €15 

*cache coeur (gebreid): €20 

*balletpakjes (divers kleur&model)  

*magic circle (oefenring): €23 

*hoodded sweater paars: €25 

*balletrokje: €15/€23 

 

*balletpak zwart: €25 (promo €15) 

*balletrokje zwart: €15 (promo €10) 

*collant: roze/zwart €10 (actie -10%) 

*collant voet: roze/zwart €13 (actie -10%) 

*balletschoenen (flats) roze/zwart: €22    
*gehaakt haarnet: roze/zwart/lila €8  

*onzichtbaar haarnetje: €4 

*haarspeld: €0,90 /haarkam: €4 

*2 haarpinnen (vlinder): €6 

*heupriem: roze/zwart €8 (actie -10%)   

*cache-coeur:zwart/lavendel/fuchsia/pink:€20 

*balletbroek  jongens: zwart  €20  

*balletpakjes: €20/€23/€28/€32/€38 

*draagtas ballet: €15/€20/ €23 

*korte beenverwarmers glitters: 

  roze/zwart  €12 (promo €10) 

*capezio footties met tussenstuk: €17 

*capezio footties volle voet: €22 

*kniebeschermers: €8 

*thera/dynaband: €8 (promo: €6) 

*draagtas S-pression: €8 (promo €5) 

*legging: zwart €34  

*sportbra/bh: zwart €22 

*kanten top: zwart €30 

*tank top: roze €20 

*t-shirts diverse kleuren: €15 (promo €10) 

*jacket zwart (vestje met rits): €22 

*sweater grijs of zwart: €27 

* knieshort: €20(promo €15) 

*tepelbeschermer: €16(promo €10)  

*ballroomschoenen: €64 

NIEUW: 

*crop top zwart: €20 

*t-shirt: munt groen/grijs: €15 

*balletpakjes en -rokjes (divers kleur&model)  

*magic circle (oefenring): €23 

*hoodded sweater paars: €30 

*bh( met onzichtbare lijsten): €28 
 

 


