NEW: Travel Kit Deluxe
Marie-Stella-Maris x BANANATIME

Vanuit een gedeelde passie voor reizen ontwikkelde lifestylemerk Marie-Stella-Maris
samen met luxe kledingmerk BANANATIME een Travel Kit Deluxe, om te genieten van
ultiem comfort en verzorging op reis. Bon voyage!

Zijden specials
De Travel Kit Deluxe is ontwikkeld om de reiziger ultiem te verwennen.
De luxe set bevat maar liefst zeven heerlijke producten, waaronder
twee speciaal ontworpen reisbenodigdheden van 100% zijde. Zijde
is een van de sterkste bekende natuurvezels, dat vooral bekend staat
om zijn lichtgewicht en comfort; perfect voor een luxe toilettasje en
oogmasker bedacht Marie-Stella-Maris.
Wat zit er in de Travel Kit Deluxe?

Verkrijgbaarheid
Vanaf 10 oktober verkrijgbaar in de
Marie-Stella-Maris Store in de Negen Straatjes in Amsterdam, Bijenkorf, Skins Cosmetics,
en in de webshop www.marie-stella-maris.com
Prijs €139

Toilettas 100% zijden BANANATIME tasje met twee verschillende
prints; als je goed kijkt zie je wellicht dat de dessins gebaseerd zijn op
water.
Oogmasker 100% zijden BANANATIME oogmasker met twee
matching prints. Het masker is omkeerbaar en heeft een lichte voering
voor extra comfort.
Keramieken geursteen (27 gr) Subtiel geparfumeerde geursteen om
je kleding tijdens het reizen fris te houden.
Pillow spray (50 ml). Een verfrissende spray voor je kussens en
bedlinnen met de geur van lavendel, een vleugje eucalyptus en musk.
Lavendel staat bekend om zijn kalmerende en ontspannende werking
op de geest.
Lippenbalsem (12 ml). Met deze 100% natuurlijke lippenbalsem zorg
je goed voor je lippen, erg fijn bij lage luchtvochtigheid in de airco.
Handcrème (50 ml). De rijke handcrème met geranium, rozemarijn
en lavendel en verzekerd je tijdens je reis van zachte verzorgde
handen, die ook nog eens geweldig ruiken.
Geurkaars No.76 Courage des Bois (70 gr). Kaarsen zorgen nu
eenmaal direct voor sfeer en gezelligheid. Met deze kleine geurkaars
creëer je een gevoel van thuis zijn wanneer en waar je maar wilt.
De geur heeft een tijdloos, houtachtig en warm karakter.

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 aan schoon
drinkwater.
Over BANANATIME
BANANATIME biedt de perfecte luxe garderobe om te reizen met de
items in hoogwaardige zijde in unieke originele prints en in tijdloze
stijlen. De visie van BANANATIME is om jouw leven te vereenvoudigen
en te verbeteren door uitgebalanceerde garderobe items te creëren die
comfort, luxe en veelzijdigheid uitstralen. Dit zodat jij de vrijheid hebt
om te kunnen genieten van tijdloze comfort.
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