voor schoon drinkwater

Voor elk product
dat jij koopt, draagt
Marie-Stella-Maris
een vast bedrag
af om wereldwijd
drinkwaterprojecten
te ondersteunen.

“Sinds de lancering in
2012 hebben we samen
met onze partners en
klanten al meer dan
300.000 euro beschikbaar
kunnen maken.
We hebben inmiddels 7
projecten ondersteund en
meer dan 12.000 mensen
structureel kunnen helpen
aan schoon drinkwater!”
Oprichters Marie-Stella-Maris,
Patrick Munsters & Carel Neuberg

Marie-Stella-Maris is een Amsterdam - based
lifestylemerk dat zich inzet om wereldwijd
toegang tot schoon drinkwater te vergroten. Met
de verkoop van natuurlijke verzorgingsproducten
en natuurlijk mineraalwater, zet Marie-StellaMaris zich in om een bijdrage te leveren.

de natuur niet kan bieden, zoekt ze een veilig
en verantwoord alternatief. Marie-Stella-Maris
maakt veel gebruik van natuurlijke ingrediënten
zoals: sheaboter, jojobaolie, zoete amandelolie,
lavendel en geranium.
Verkrijgbaarheid verzorgingsproducten:

Voor elk product dat jij koopt, draagt MarieStella-Maris een vast bedrag af om wereldwijd
drinkwaterprojecten te ondersteunen.

Marie-Stella-Maris Flagship Store, Keizersgracht
357, Amsterdam en 24/7 in de online shop via:

Natuurlijke verzorgingsproducten

Natuurlijk mineraalwater

Daarnaast heeft Marie-Stella-Maris voor
een unieke geurbeleving in huis een aantal
bijzondere huisparfums; een verfrissende Linen
Water en een bestverkopende Room Spray.

Marie-Stella-Maris streeft ernaar haar
natuurlijk mineraalwater uit lokale bronnen
te bottelen; zo dicht mogelijk in de buurt bij
haar klanten. Op deze manier minimaliseert ze
transportafstanden en beperkt ze haar impact
op het milieu.

Marie-Stella-Maris heeft een breed assortiment
in natuurlijke verzorgingsproducten voor het
lichaam, gezicht en het haar. De producten
komen in spannende geuren en zijn vooral
gericht op het hydrateren, voeden en herstellen
van de huid.

Alle verzorgingsproducten zijn dermatologisch
getest en vrij van parabenen, siliconen en
kunstmatige geur- en kleurstoffen.
Natuurlijke Ingrediënten

Marie-Stella-Maris streeft ernaar om zo
natuurlijk mogelijk te zijn; dit betekent dat al
haar verzorgingsproducten bestaan uit
90-100% natuurlijke ingrediënten. Voor alles wat

www.marie-stella-maris.com.

Marie-Stella-Maris natuurlijk mineraalwater is
verkrijgbaar in koolzuurvrij en lichtbruisend in
3 verschillende formaten:
• Een handige PET-fles (0,5L) voor onderweg
• Een kleine klassieke glazen fles (0,25L)
• Een grote klassieke glazen fles (0,75L)

Verkrijgbaarheid mineraalwater:

Marie-Stella-Maris natuurlijk mineraalwater is in
Nederland verkrijgbaar bij een aantal kleinschalige
retailers, een groot aantal groothandels en
verschillende horecagelegenheden. Meer info op:
www.marie-stella-maris.com
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