Verwenset Janzen
De parfums van JANZEN zijn geboren uit een voorliefde voor de rijkdom die
ervaren wordt tijdens het reizen over de wereld. Stilstaan bij de kleine dingen in
het leven, geuren van het ongewone en kleuren van het onbekende. Met onder
andere geuren van Australisch sandelhout, Indische patchoeli, Chinese jasmijn
of Franse rozen. De unieke formules van pure ingrediënten maken de producten
van Janzen tot een aanvulling voor iedereen. Bovendien zorgen ze voor een
streling van de huid. Onze parfums en crèmes geven je een pure en ontspannen
belevenis, oftewel: pure moments of happiness.
Inhoud:
- Showerfoam 200 ml.
- Bodyscrub 420 gr.
- Bodylotion 250 ml.
Dit alles verpakt in een luxe cadeaudoos.
Natuurlijk kunnen deze producten ook apart of in een andere samenstelling
geleverd worden. Vraag naar de vele mogelijkheden.
Aantal
6
12
24
48
96

Prijs excl. BTW
€ 29.75
€ 27.95
€ 27.00
€ 25.25
€ 24.35

Verkrijgbaar in de geuren:
4LZCMVFNVTLDBSEBNPNt&BSUIHSFFOBNCFSMFBUIFSXPPEt$PSBMFYPUJDøPXFSTTBòSPO
4VOMFNPOZFMMPXJSJTt4LJOXIJUFMJMZDIFSSZCMPTTPNt(SFZDFEFSTBOEBMXPPEt0SBOHFGSFTISPTFNBOEBSJO
#MBDLCFSHBNPUUPOBLCFBOTt#MVFQBUDIPVMJCMVFDFEBSt'VDITJBKBTNJOFZMBOHZMBOH

Travelset Janzen + Hamamdoek Yistal
De parfums van JANZEN zijn geboren uit een voorliefde voor de rijkdom die
ervaren wordt tijdens het reizen over de wereld. Stilstaan bij de kleine dingen in
het leven, geuren van het ongewone en kleuren van het onbekende. Met onder
andere geuren van Australisch sandelhout, Indische patchoeli, Chinese jasmijn
of Franse rozen. Bovendien zorgen ze voor een streling van de huid.
Onze parfums en crèmes geven je een pure en ontspannen belevenis.
Dit in combinatie met een heerlijke hamamdoek van 100% organische katoen.
Dit is toch echt een pure moment of happinss voor elke vrouw!
Inhoud:
- Travelset Janzen met 35 ml. showergel, bodylotion, shampoo en conditioner.
- Hamamdoek van organisch katoen. Formaat 180 x 90 cm.
Dit alles verpakt in een bedrukt brievenbusdoosje naar uw eigen ontwerp.
Natuurlijk kunnen deze producten ook apart of in een andere samenstelling
geleverd worden. Vraag naar de vele mogelijkheden.
Aantal
12
24
48
96

Prijs excl.
€ 21.75
€ 18.30
€ 16.95
€ 15.25

fuchsia-ecru

Sun: lemon & yellow iris

rood-ecru

grijs-ecru

blauw-ecru

Black: bergamot & tonak beans

