
Holistik Box – Spring Awakening Box
holistik.nl/box/producten

Now on sale:
Soothing Summer
Box

Cera di Cupra – Rosa €6,90

Verfijnde Italiaanse kwaliteit met de voedende
eigenschappen van bijenwas. Dat is waar het merk Cera
di Cupra Rosa bekend mee is geworden. Deze
verzorgende crème voor de normale tot droge huid
beschermt tegen schadelijke stoffen van buitenaf en
trekt snel in. Bellissima!
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Jordan – Tandpasta Green Clean Cavitiy Protection 75ml –
€3,99

Na het succes van de Green Clean tandenborstel heeft Jordan de
duurzame lijn uitgebreid. Deze vegan tandpasta met fluoride en
xylitol is voor de dagelijkse verzorging van je tanden en helpt het je
gebit beschermen tegen gaatjes. De verpakking is van gerecycled
plastic en de tandpasta bestaat voor 98% uit natuurlijke ingrediënten,
waaronder groene thee-extract.

Jordan – Tandenborstel Green Clean Soft – €2,99

Met de Jordan Green Clean tandenborstel ben je lief voor je tanden én de
planeet. Deze tandenborstel is namelijk baanbrekend op gebied van
duurzaamheid, design en functionaliteit. Gemaakt van 100% gerecycled
hoogwaardig plastic met zachte plantaardige borstelharen die zorgen voor
optimale mondhygiëne.

Yoga Magazine – het Zomerboek

De komende zomer gaat anders zijn dan hoe we gewend
zijn. Geen vakanties en minder uitjes. Gelukkig kom je met
het Yoga Magazine Zomerboek de dagen wel door. In deze
uitgave staan veel yoga oefeningen, tests, puzzels en
verhalen. Zo kan je deze zomer op spirituele reis met
jezelf, of gewoon lekker ontspannen.
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Jacob Hooy – Curcuma Crème – €9,99

Curcuma Crème is een voedende crème met
curcuma extract. Curcuma staat bekend om haar
helende eigenschappen. Het magische stofje
ondersteunt het zelfherstellend vermogen van de
huid. Geschikt voor alle huidtypes, maar geeft wat
extra liefde aan een droge/probleem huid.

Koeckebackers – €2,89

Een bijzonder koekje bij de thee geeft net die extra
sparkle aan je dag. Koekjes van Koeckebackers zijn vrij
van kunstmatige toevoegingen. Ze worden gemaakt
door mensen die buiten spel zijn komen te staan op de
arbeidsmarkt. De liefde voor eerlijke ingrediënten en
mensen proef je terug.
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