Marie-Stella-Maris introduceert
nieuwe geurlijn in home categorie:
No.76 Courage des Bois
In het najaar 2019 introduceert Marie-Stella-Maris vier nieuwe producten in de geurlijn Courage
des Bois om je huis mee te verrijken; een roomspray 240 ml, geurstokjes 240 ml en twee formaten
geurkaarsen á 70 en 220 gram. De geur No.76 Courage des Bois heeft een tijdloos, houtachtig
en warm karakter met rijke noten van sandelhout, oudh en patchoeli.

Over de geur
No.76 Courage des Bois
Warme en klassieke ingrediënten zoals sandelhout, amber en
patchoeli krijgen een verrassende kick door de toevoeging van
oudh; een oriëntaalse houtsoort die de geur robuust maakt en
een lichtrokerige toon geeft. Het is een verrassende combinatie
van prikkelende en tegelijkertijd vertrouwde geurtonen die een
sensatie van geborgenheid oproepen.
Topnoten: bergamot
Hartnoten: roosaspecten, geranium, saffraan, patchoeli
Basisnoten: leder, oudh, amber, mos, tonkaboon, muskus,
sandelhout, cederhout

Over de producten
Roomspray 240 ml - €39
Met de roomspray parfumeer je eenvoudig elke ruimte; er zijn
slechts een paar sprays nodig om een fijne geur aan de kamer
toe te voegen. Het stijlvolle glazen flesje is daarnaast ook nog
eens mooi om naar te kijken en daarmee een decoratieve
toevoeging in elk interieur.

Geurstokjes 240 ml - €39
Met de geurstokjes verspreid je de klassieke geur No.76 Courage des
Bois eenvoudig in elke gewenste ruimte bij jou thuis. Goed om te weten:
de geurstokjes zijn gemaakt van een speciale vezel (een mix van katoen en
terylene) die zorgt voor een maximale geurverspreiding, en hoeven daarom
niet omgedraaid te worden. Lekker handig!
Geurkaarsen 70 en 220 gram - €19 en €39
De luxe geurkaarsen creëren sfeer en een gevoel van thuis zijn. De
kaarsen zijn vervaardigd met 100% natuurlijke was, gemaakt van soya,
koolzaadolie en bijenwas. De was brandt mooi op en verspreidt de geur
gelijkmatig.
Verkrijgbaarheid
Vanaf 19 september zijn de nieuwe huisparfums verkrijgbaar in de
webshop (marie-stella-maris.com), de Marie-Stella-Maris Store in Amsterdam
(Keizersgracht 357), en bij verschillende retailpartners zoals de Bijenkorf en
Skins Cosmetics.

Over Marie-Stella-Maris
Marie-Stella-Maris is een Nederlands lifestyle-merk met een sociale missie:
schoon drinkwater voor iedereen, overal. Ze dragen bij middels de verkoop
van natuurlijk mineraalwater, natuurlijke verzorgingsproducten en luxe
huisparfums.
Voor elk verkocht item doneert Marie-Stella-Maris een bedrag aan hun
gelijknamige stichting ten behoeve van waterprojecten over de hele wereld.
Voor elke verkochte liter mineraalwater doneren ze 5 cent, en bij de
verzorgingsproducten en huisparfums geldt een afdracht van 5% van de
omzet.
Sinds de introductie in 2011 heeft Marie-Stella-Maris, samen met haar
partners en klanten, al meer dan 1.000.000 euro beschikbaar kunnen
maken. Ze hebben inmiddels 13 projecten ondersteund, waarmee meer dan
30.000 mensen structureel worden voorzien van schoon drinkwater.
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