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Eerlijke handgemaakte producten, met oog voor duurzaamheid
en zo weinig mogelijk verpakking. Daar staan we voor!

Kleinschalig & met liefde gemaakt in Brugge. Door alles zelf te
maken en te kiezen voor eerlijke en duurzame grondstoffen,
kunnen we producten creëren die uniek zijn, maar ook écht
goed verzorgen & goed zijn voor je.  

De cosmeticaproducten zijn samengesteld uit pure en
natuurlijke ingrediënten, zonder sulfaten en parabenen.
Verzorgend en zacht zowel voor jezelf als voor de natuur.

De geuren in huis zijn ook met zorg gemaakt, tenslotte mag je
niet vergeten dat wat je inademt ook effect heeft op je lichaam,  
bij ons gaat het niet om alleen maar een lekker geurtje.

Vaarwel plastieken verpakkingen. Onze verpakking bestaat uit
papier en karton, dat gerecycleerd kan worden.  Glazen flesjes
voor de geurstokjes en aluminium voor de geurspray zijn een
bewuste ecologische keuze.

Fizzing
B's

bath bombs & body bars

Van ons 
Voor jou en voor de natuur

https://www.facebook.com/FizzingB.s
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https://www.fizzingbees.be/verwenbox/


Luxe cadeauverpakking met design vaasje en overheerlijk
huisparfum te kiezen uit wel 20 geuren, aangevuld met een
natuurlijke homespray.

Shower bars, Hand wash bars of Face wash bars, gecombineerd met een
leuke soaplift of een olijfhouten zeepplankje. Of wat dacht je van
zeepzakjes, ideaal om je showerbar onder de douche te gebruiken.

Verwenboxen zijn helemaal klaar om af te geven.  We gebruiken kartonnen
verpakkingen, met papiersnippers om alles goed op zijn plaats te houden.  
De boxen zijn allemaal afgewerkt met ons logo in PLA, met maïs als
grondstof, alles heel goed recycleerbaar.

Ook voor de badliefhebbers hebben we het ideale cadeau. Extra verzorgend en
ontspannend badzout, bruisballen met veel verzorgende olie en little fizzers,
de kleine variant met de zelfde weldadige eigenschappen.

Wie houdt nu niet van een lekkere geur in huis? Wax melts zijn heel eco
vriendelijk, 100% vegan en urenlang opnieuw en opnieuw te gebruiken.
gecombineerd met een leuke geurbrander en een homespray naar keuze.
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