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Je ontvangt deze email van oona omdat je je ingeschreven hebt voor onze persberichten,
ofwel persoonlijk of via email.
Wordt deze mail niet goed weergegeven?

PERSBERICHT

SCENTO: SCHENK EEN ULTIEM GEVOEL VAN
LUXE!

Voor moederdag lanceert Scento twee giftsets van zijn populairste geuren: Cotton Flower &
Musk en Cherry Blossom & Freesia.
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Pink Blossom Giftset
Deze luxueuze giftset bevat een body cream en body scrub in de geurlijn Cherry Blossom &
Freesia.
Romantische bloemen stelen altijd de show! Deze volle en ontspannende geur vervoert u
onmiddellijk naar Japan, met uw hoofd tussen de bloeiende kersenbomen.
Een verfijnde, zachte geur die aanvoelt als een warm briesje op een zomeravond. Elegant,
verfijnd en verkwikkend.
Met topnoten van citroen, framboos en mandarijn, hartnoten van freesia en kersenbloesem, en
basisnoten van sandelhout en muskus, is dit het ideale parfum om de dag goed te beginnen.
De body cream smelt op de huid, wordt snel opgenomen en hydrateert en voedt intens. De huid
voelt fluweelzacht aan. De body scrub smelt op de huid om deze mild te peelen en tegelijkertijd te
voeden. Voor een verkwikte en zijdezachte huid.
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Cotton Dream Giftset
Deze stijlvolle cadeaudoos bevat een bodylotion en showergel uit de geurlijn Cotton Flower & Musk,
en een geurkaars in het complementaire parfum Cashmere & Cotton.
Beide geuren doen dromen van een zonovergoten ruimte. Er komt een briesje door het open raam
met de geur van versgewassen katoenen lakens die buiten drogen in de eerste lentezon ...
De zachte, delicate geur van katoen creëert onmiddellijk een geborgen sfeer in uw huis. Het gevoel
van helemaal thuis te zijn in uw eigen huis. De zachtheid van een huis waar je welkom bent.
Cotton Flower & Musk bevat topnoten van bergamot, neroli en gemberolie, hartnoten van
katoenbloem, ylang ylang en jasmijn en basisnoten van kokosmelk en vanille. Poederachtig, puur en
fris.
Cashmere & Cotton bevat topnoten van violet en katoen, hartnoten van lila en kasjmier, en
basisnoten van muskus en vanille. Een moment van rust, alleen voor u.

De Scento giftsets voor Moederdag kosten 18,95 euro. De Pink Blossom Giftset is vanaf 8
april 2019 exclusief beschikbaar bij ICI PARIS XL. De Cotton Dream Giftset is beschikbaar
vanaf 15 april 2019. Beide sets zijn ook beschikbaar via www.iciparisxl.be

Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, samenwerkingen of interviews kan je steeds terecht
bij:
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Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 97

Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
blog | facebook
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