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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.

Samengesteld uit pure en natuurlijke ingrediënten,
zonder sulfaten en parabenen. Verzorgend en zacht
zowel voor jezelf als voor de natuur.

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



Wekenlang een heerlijke geur in huis met geurstokjes! Dit is
ook een echte eye catcher in je interieur door onze design vaasjes!

Verzorgen en hydraten terwijl je je wast?
Natuurlijk! Anders dan vele reinigingsmiddelen met chemische
bestanddelen, drogen onze bodybars de huid niet uit of maken ze het
haar niet dof, integendeel, ze verzorgen bij elk gebruik.

Epsom zout heeft tal van voordelen voor de gezondheid en schoonheid.
Het staat reeds lang bekend als een natuurlijke remedie voor allerlei
kwaaltjes. Strooi wat badzout in je warme bad en ervaar de ontspannende
en verzorgende werking terwijl je geniet van de heerlijke geur!

Onze bruisballen blinken niet uit in felle kleuren en geurexplosies. Maar ze
blinken wel uit in verzorgen, door het gebruik van olie rijk aan vitamine E. Ze
zijn weldegelijk ook fizzing en dompelen je badkamer onder in een speelse,
bloemige en soms ook mannelijke geur.

Creëer een ontspannen sfeer met de wax melts van Fizzing B's. Ze zijn een
goed alternatief voor geurkaarsen of wierookstokjes. Er komen geen
schadelijke stoffen vrij bij het opwarmen van de melt. Die bestaat uit
sojawas en een natuurlijk parfum.
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