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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

ICI PARIS XL COSMETIC BAGS NU
VERKRIJGBAAR: ELEGANTE, MODERNE EN
MILIEUVRIENDELIJKE MAKE-UPTASJES!

ICI PARIS XL ontwikkelde samen met enkele Italiaanse ontwerpers trendy collecties die
tegemoetkomen aan de wensen van vrouwen die op zoek zijn naar elegante, moderne makeuptasjes zonder daarbij afbraak te doen aan het milieu.
Inspelend op de ecotrend, creëerde ICI PARIS XL make-uptasjes die aan zeer strenge criteria
voldoen:
mooie producten gemaakt met respect voor dier & planeet
bijzondere aandacht voor details
veganistisch leder
gerecycleerde materialen - natuurlijke vezels
gecertificeerde kunststof

Deze inspanningen leveren nu al twee bijzondere collecties op: een lente-zomercollectie en een
collectie voor Moederdag. Later volgen nog een herwerkte toilettas voor heren en een herfstwintercollectie 2019 van zeer kwalitatief imitatieleder.
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Lente-zomercollectie 2019
Neem deze lente je make-upproducten makkelijk overal mee naartoe dankzij het handige formaat
van de toilettas. Voor de look koos ICI PARIS XL voor twee trendy uitvoeringen: effen roze
imitatieleer en een combinatie van roze imitatieleer en geweven polyester. Laat de lente maar
komen!
Make-uptas effen (prijs: € 14,95) & make-uptas in twee kleuren (prijs: € 14,95)
De lente-zomercollectie van de ICI PARIS XL make-uptasjes is uitsluitend online verkrijgbaar
en in alle parfumerieën van ICI PARIS XL vanaf half maart 2019.

Moederdagcollectie 2019
Zet op Moederdag je mama in de bloemetjes mert deze prachtige én milieuvriendelijke toilettas!
De nieuwe toilettassen van de collectie, die luistert naar de welluidende Italiaanse naam “Élégante”,
zijn unieke creaties van natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal. Allemaal zijn ze gemaakt van
polypropeen stro met afwerkingen in imitatie-saffianoleer.
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De ‘casual chic’ toilettassen zijn gemaakt van polypropeen stro en werden versierd met prachtige
witte en goudkleurige details.
Het assortiment bestaat uit twee modellen:
een handige, compacte toilettas om je dagelijkse benodigdheden overal met je mee te
nemen
een beautycase voor moeders die graag in stijl reizen of voor jonge mama’s die alle
verzorgingsproducten voor hun baby binnen handbereik willen houden

Dankzij de moderne uitstraling en aantrekkelijke prijs zijn deze toilettassen het ideale geschenk voor
Moederdag.
Tas klein formaat Élégante (prijs: € 12,95) & Beautycase Élégante (prijs: € 19,95)
De Moederdagcollectie van de ICI PARIS XL make-uptasjes is uitsluitend online verkrijgbaar
en in alle parfumerieën van ICI PARIS XL vanaf begin april 2019.

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

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, interview aanvragen en/of samenwerkingen:
Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 90

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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