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CONTOUR COLLECTION
Back to basic in luxurious way
with the feminizing Contour
Collection.
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LUXURY SET 
BLACK 
De set bestaande uit Luxury
Fit Jack en FAAZ Legging
straalt comfort en klasse uit.
De pasvorm sluit naadloos
aan op de vrouwelijke
vormen en de verticale
lijnen zorgen voor een
optisch smalle taille. 

 



DETAILS
Elegantie zit in de details. De gouden
touch is in de gehele collectie terug te
zien, evenals de hoogwaardige kwaliteit
stof. 

B E S C H I K B A A R  I N  B L A C K  
LUXURY FIT JACK
BLACK 
De luxe fit en verticale
naden zorgen ervoor dat het
model tot z'n recht komt.
Het signature ceintuur is
voorzien van een goud FAAZ
embleem.  
 



ZIPPER SET
SAND
Een set bestaande uit
een body en legging.
Door de
hoogwaardige
kwaliteit stof en
gegoten pasvorm,
sluit het perfect aan
bij het lijf.  

 



ZIPPER BODY
SAND 
De body is voorzien van een
ritssluiting tot aan de nek en
drukknopen aan het kruis.
De slanke pasvorm sluit
naadloos aan bij het
vrouwelijke lijf. De subtiele
naden onder de borst en
langs de taille geven een
extra touch aan de
minimalistische, maar toch
luxe look. Deze body is
beschikbaar in de kleur
Sand.  
 
 



COMFORT SET
GREY
De 2-piece bestaat uit
een high neck top en
FAAZ legging. Er is
gebruik gemaakt van
hoogwaardige
kwaliteit stof dat
mooi om het lijft valt.
Beide items zijn
voorzien van een
goud FAAZ logo. De
set is beschikbaar in
de kleur Gray.



HIGH NECK
GREY 
De top is voorzien
van een colkraag
en valt over de
billen. De stof
bevat een subtiele
glans en komt in
de kleur grijs. 
 



CLASSIC
LEGGINGS 
Een legging met
versmallende taille,
gemaakt van
hoogwaardige
kwaliteit stof, in een
luxueus jasje.
Kortom; een
musthave in de
garderobe. 

Beschikbare kleuren   
 



CORSET
LEGGINGS 
Een legging met
ingebouwde korset,
gemaakt van
hoogwaardige kwaliteit
stof, in een luxueus
jasje. De legging
shaped het lijf,
corrigeert daar waar
nodig en accentueert
de vrouwelijke vormen. 

Beschikbare kleuren 



ZIPPER DRESS
BLUE 
Door de stevige stof valt de  
jurk perfect om het lijf. De
jurk is voorzien van een
ritssluiting tot aan de nek
en naden die het
vrouwelijke lijf mooi
weergeven. Ook hier zie je
de subtiele gouden touch
terug onder de borst. De
jurk komt in de kleur Sky
Blue. 





CORSET DRESS 
Een jurk met een
ingebouwde corset. Het
corset is verstelbaar in 3
standen, zodat dit precies
afstelbaar is rondom de
taille. De jurk shaped het
lijf, corrigeert daar waar
nodig en accentueert de
vrouwelijke vormen. De
jurk komt in de kleur 
Wood Rose. 



 
De Contour Collection wordt geïnspireerd door de vrouw en haar lijnen.

Het invisible corset shaped het lichaam naar haar mooist mogelijke vorm.
 
 

 

Discover the feminizing Contour Collection..



FAAZ T-SHIRT
WHITE
Een oversized classic
t-shirt, voorzien van
het gouden logo op
de borst. 
 
Beschikbare kleuren 





FAAZ T-SHIRT 
Een oversized classic
t-shirt, voorzien van
het gouden logo op
de borst.

Beschikbare kleuren





MIX 'N MATCH 
Discover the colours  
Een collectie waar comfort
centraal staat, maar dan wel
met een goud randje..
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"WHEN THEY
TURN THEIR

HEADS,
MAKE IT 

WORTH IT."

FAAZ

ITEMS VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT,

ONTWORPEN MET PASSIE EN MET ZORG GEMAAKT. 
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