In the mood to

give.

Holiday Gifts Marie-Stella-Maris
Bij Marie-Stella-Maris weten ze als geen ander hoe het is om te geven. Het Nederlandse lifestylemerk zet
zich sinds introductie (in 2011) in om wereldwijd de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren. Voor
elk verkocht product, doneert Marie-Stella-Maris een vast bedrag aan de gelijknamige Foundation om
wereldwijd mensen te helpen die nog géén toegang hebben tot schoon water en hygiëne.
Met de nieuwe limited edition gift sets van Marie-Stella-Maris wordt het wel heel gemakkelijk om je
geliefden te verwennen. De sets met verzorgende luxe producten in originele uniseks geuren zijn geliefd
door velen, én je draagt bij aankoop ook nog eens een steentje bij. Lees hieronder meer over de gift sets
voor 2018; over de ingrediënten en werking, de voordelen voor de klanten en de bijzondere verpakkingen.

Gift Set - Marie’s Favourites
Marie’s Favorites is de ultieme
natuurlijke body care producten
meestgeliefde producten en geuren
doen. Extra pluspunt; de producten
mee te nemen op reis.

kennismaking met Marie-Stella-Maris’
en luxe huisparfums. We hebben de
geselecteerd, die het bij iedereen goed
komen in handige formaten, perfect om

Handcrème
De verzorgende handcrème van Marie-Stella-Maris geeft intense hydratatie,
beschermt tegen uitdrogen, plakt niet en trekt snel in. De crème ruikt ook nog
eens heerlijk, dankzij haar actieve natuurlijke ingrediënten zoals lavendel,
geranium en rozemarijn.
•
•
•
•

Sheabutter; voedt en beschermt de huid
Lavendel; kalmeert de huid
Geranium; heeft een antibacteriële werking
Allantoine; bevordert het herstelproces van wondjes

Room Spray No.92 Objets d’Amsterdam
Met de mini Room Spray zorg je voor een fijne en vertrouwde geurbeleving
in elke ruimte, waar je ook komt. Je kunt het flesje gemakkelijk meenemen op
reis, of gewoon lekker thuis gebruiken. De sprankelende geur No.92 Objets
d’Amsterdam is opgebouwd uit witte thee met citrusakkoorden van bergamot
en citroen, met een warme basis van verschillende houtsoorten en musk.
Body Wash + Body Lotion in No.73 Poivre Noir Frais
De body care producten in de geur No.73 Poivre Noir Frais, zijn inmiddels
echte klassiekers in het Marie-Stella-Maris assortiment. Het is een kenmerkende
en originele geur die op natuurlijke wijze is geparfumeerd met geranium en
zwarte peper. Het (licht)kruidige karakter maakt de Poivre Noir Frais een
geliefde geur voor hem en haar.
De body wash van Marie-Stella-Maris bevat aloe vera, wat een hydraterende
en herstellende werking op de huid heeft. De rijke body lotion van MarieStella-Maris houdt de huid zacht en soepel; het ingrediënt shea butter werkt
namelijk hydraterend en verzachtend. Wie wil er nou geen zijdezachte huid?
Gebruik de wash en de lotion samen voor een optimale geurbeleving. Ideale
producten voor in de badkamer of als setje om mee te nemen op reis.

Incl. Hand Cream (50 ml)
Room Spray (60 ml)
Body Wash (80 ml)
Body Lotion (80 ml)
€35
Verkrijgbaar vanaf half oktober 2018

Gift Set - No.92 Objets d’Amsterdam

Over de Geur
Als je de plek waar je graag bent, wilt verrijken met een heerlijke geur
hoef je niet verder te zoeken. De geur No.92 Objets d’Amsterdam is
een weerspiegeling van de Nederlandse hoofdstad, de iconische stad
met z’n frisse en levendige levensstijl. Objets d’Amsterdam is een
sprankelende sensatie van groene thee met citrusakkoorden van bergamot
en citroen, met een warme basis van verschillende houtsoorten en musk.
De citrusakkoorden zorgen voor verfrissing en energie, terwijl de musk de
geur een zacht karakter geeft en in balans houdt.
Top: citroen, bergamot, groene thee, sinaasappel
Heart: salie, roos, kamille, lavendel
Base: musk, amber, vanille, houttonen
Geurstokjes *NEW*
Met de nieuwe aromatische geurstokjes creëer je een unieke geurbeleving
in huis en voeg je extra sfeer toe aan ‘jouw thuis’. Bovendien is het
stijlvolle klassiek-moderne design van het product zelf, een aanwinst voor
elk interieur. De stokjes hoef je slechts twee maal per week om te draaien
voor een optimale geurbeleving in huis.
Incl. Geurstokjes (240 ml)
Hand & Body Wash (470 ml)
€65
Verkrijgbaar vanaf 1 november 2018

Hand & Body Wash *NEW*
Na veel vraag van zowel consumenten als partners, is onze bestverkochte
geur in de home categorie nu ook beschikbaar voor het lichaam. Met de
hand & body wash in deze sprankelende geur trek je de geurbeleving van
de kamer door naar het handenwassen- of douchemoment. De zeep bevat
aloe vera, wat een hydraterende en herstellende werking heeft.
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