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Nonsense Label en Made with Lief toegevoegd aan assortiment

Sieraden van 2 nieuwe Nederlandse designers verkrijgbaar
bij OnlineArmbanden.nl
Met trots introduceert OnlineArmbanden.nl, webshop met een groot aanbod in stijlvolle
armbanden, twee nieuwe sieradenmerken: Nonsense Label en Made with Lief. De armbanden
van uniek Nederlands design zijn vanaf 1 mei online verkrijgbaar op www.onlinearmbanden.nl.

Nonsense Label

Made with Lief

“Heel enthousiast ben ik over de uitbreiding van het assortiment van mijn webshop met de sieraden
van Nonsense Label en Made with Lief,” aldus Petra van Huisstede, eigenaresse van
OnlineArmbanden.nl en liefhebster van mooie sieraden. “De twee fashion labels zijn in 2011 van start
gegaan. De ontwerpers zijn Nederlands en de producten worden geheel met de hand gemaakt. Uniek
dus!”

Nonsense Label is in november 2011 opgezet door de Nederlandse designer Bibi Offermans. De
reden daarvoor was dat je, volgens haar, “nooit genoeg schoenen, tassen en accessoires kunt
hebben”. Het resultaat is een kleurrijke collectie, die geheel door Bibi Offermans zelf in Nederland
ontworpen is. De producten worden met de hand vervaardigd door een familiebedrijf op Bali. Elk
sieraad, tas of accessoire is daardoor uniek en valt nog eens extra op door bijzondere combinatie van
suède en leder, en door de prachtige, sterke kleuren. De collectie wordt voor het winterseizoen verder
uitgebreid met bijpassende jurken en jasjes.

Zeker net zo opvallend zijn de armbanden van Made with Lief, het tweede sieradenmerk dat Petra van
Huisstede heeft toegevoegd aan haar webshop OnlineArmbanden.nl. Dit nieuwe fashion label is sinds
december 2011 op de markt en is puur Nederlands. Met veel liefde ontwerpt en produceert de
designer Gabriëlle van Mourik de sieraden zelf vanuit haar atelier in Huizen.
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Net zoals de sieraden van Nonsense Label, worden de armbanden van Made with Lief met de hand
gemaakt van soepele materialen, zoals suède en leder. Daarnaast wordt er ook gebruikt gemaakt van
bijzondere elementen zoals swarovski en halfedelstenen. Natuurlijke tinten en kleurrijke accenten
wisselen elkaar af.

“De zomercollecties van beide labels zijn fashionable en voor vrouwen die een statement durven te
maken,” vindt Petra van Huisstede. “In het assortiment van OnlineArmbanden.nl is voor iedere vrouw
met elk budget een passende armband van deze modieuze merken te vinden.”

Zo heeft Nonsense Label stijlvolle wikkelarmbanden met
een vrolijk accent in de vorm van een glaskraal en gouden
ringen. Voor de wat stoerdere vrouw zijn er armbanden,
voorzien van een sluiting met drukknopen en afgezet met
verschillende soorten decoratie. Denk hierbij aan bruine glasstenen, een witte bloem of zilverkleurige
studs. “Door het gebruik van soepel Italiaans leder zijn de armbanden van Nonsense Label niet alleen
heel mooi, maar ook nog eens prettig te dragen,” voegt Petra van Huisstede eraan toe.

Ze vervolgt: “Zowel de liefhebbers van kleur als die van natuurlijke tinten worden op hun wenken
bediend bij Made with Lief.” Er zijn naast prachtige wikkelarmbanden in licht leder, afgezet met
goudkleurige studs en gekleurde glaskralen, ook wat
speelsere armbanden verkrijgbaar. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van stevig waxkoord met erin gouden, zilveren of
kleurrijke accenten in de vorm van ringen en halfedelstenen
verwerkt. “En wie durft, kiest voor een stoere armband van
zacht nappa leder met koe- of slangenprint.”

De collectie van Nonsense Label is al online verkrijgbaar op www.onlinearmbanden.nl. De vanaf-prijs
bedraagt 34,50 euro. De armbanden van Made with Lief worden per 1 mei aan het assortiment
toegevoegd. Zij zijn verkrijgbaar vanaf 12,95 euro.
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