Nieuw
Moisturizing & Repairing
Lip Balm
Marie-Stella-Maris introduceert een 100% natuurlijke lippenbalsem.
Deze verzorgende balsem op basis van shea butter, jojoba-olie en amandelolie
trekt snel is, plakt niet en is eenvoudig aan te brengen en doseren met de
handige en hygiënische applicator (tube). Met de subtiele geur van eucalyptus
en menthol, een echte must-have die niet mag ontbreken in je tas!

Ingrediënten en werking
Shea butter en jojoba-olie vormen de basis van deze
beschermende lippenbalsem. Shea butter heeft hydraterende
en kalmerende eigenschappen en bevordert de elasticiteit van
de huid. Het houdt de lippen soepel en herstelt schrale en
beschadigde lippen. Ook het ingrediënt zoete amandelolie
ondersteunt bij het hydrateren van droge en schrale lippen en
maakt de lippen zijdezacht. Castorolie (ook wel wonderolie
genoemd) egaliseert de kleur van de lippen en jojoba-olie vormt
een beschermlaag die het vocht in de lippen vasthoudt.
Uiteraard bevat deze natuurlijke lippenbalsem geen minerale
oliën, zoals MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons en
MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons)!
Verkrijgbaarheid
Vanaf 15 augustus is de lippenbalsem 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. De tube
bevat 12 ml en kost €12.

Over Marie-Stella-Maris
Marie-Stella-Maris is een Nederlands lifestyle-merk met een
maatschappelijke 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 900.000 euro beschikbaar
kunnen maken. Ze hebben inmiddels 12 projecten ondersteund,
waarmee meer dan 28.000 mensen structureel worden voorzien
aan schoon drinkwater.
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