Knitwear Mist

No.97 Eau de Lavande
Nederlands lifestyle merk Marie-Stella-Maris en Belgisch knitwear brand I Love Mr. Mittens
slaan de handen ineen voor een unieke limited edition collab. Dit voorjaar lanceren ze
een nieuwe knitwear mist om je wollen kledingstukken mee op te frissen. De knitwear mist
verspreidt een subtiele lavendelgeur en is beschikbaar in twee formaten.

Marie-Stella-Maris x I Love Mr Mittens
Zowel Marie-Stella-Maris als I Love Mr Mittens bieden luxeproducten aan
met belang voor de maatschappij en esthetiek. Marie-Stella-Maris middels
het aanbod in verzorgende producten, die ook nog eens bijdragen aan
schoondrinkwaterprojecten wereldwijd. En I Love Mr Mittens staat voor
hoogwaardig duurzaam vervaardigd 100% wollen breigoed. Ondanks dat
beide merken totaal verschillende producten aanbieden, toch een perfecte
match in esthetiek, filosofie en branding, met als resultaat de limited edition
Knitwear Mist.

Frisse knitwear mist No.97 Eau de Lavande
‘Eau de Lavande’ is een geur geinspireerd op de frisheid en zachtheid
van lavendelbloesems in de vroege ochtend. De geur is subtiel verrijkt met
bosachtige tonen van dennen en cederhout. “ Eau de Lavande zorgt voor
een diepe rust voor je zintuigen.”
De zachte formule voegt een lichtfrisse geur toe aan je kleding en zorgt
ervoor dat ongewenste geurtjes vervagen. Slechts enkele sprays zijn nodig;
laat de mist een eventjes intrekken en je bent klaar om te gaan.
Top: lavendel, kamfer, dennen
Hart: eucalyptus, kamille, bloemige tonen
Basis: patchoeli, cederhout, katoen
Verkrijgbaar vanaf februari 2019
via www.marie-stella-maris.com en via www.ilovemrmittens.com
50 ml • €12
240 ml • €39

Over Marie-Stella-Maris
Marie-Stella-Maris is een Nederlands lifestyle-merk met een
maatschappelijke missie: schoon water voor iedereen, overal. Middels
de verkoop van natuurlijk mineraalwater en verzorgingsproducten
dragen ze bij. Voor elk verkocht item doneren ze een bedrag
aan de gelijknamige foundation ten behoeve van waterprojecten
over de hele wereld.

Over I Love Mr Mittens
Wat begon als breiwerk voor vrienden en familie groeide uit tot het
knitwear brand I Love Mr. Mittens. Het is niet enkel een fashion label, het
is ook een label gebaseerd op community en duurzaamheid. Kwaliteit
over kwantiteit, telkens hand gebreid met liefde. Exact hoe knitwear moet
zijn, eenvoudig, elegant, tijdloos en modieus.
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