· PLANTBASED · ALL NATURAL · SKINLOVING · SUSTAINABLE ·

DUURZAAM GESCHENK MET EEN VERHAAL
ALLES VAN A-Z GEREGELD
PRIJZEN INCLUSIEF OP MAAT VERPAKKING
PERSOONLIJK CONTACT

INTRODUCTIE
Azur Natural Bodycare is een ambachtelijke
zeepziederij uit Groningen. Wij maken
producten die goed zijn voor jou én voor
onze aarde!
Wij vinden dat relatiegeschenken pas
bijzonder zijn als ze een persoonlijke noot
van de gever hebben. Wij maken dat
mogelijk met mooie, duurzame producten
die wij conform wens kunnen vormgeven.
Persoonlijke aanpak staat voorop. Omdat al
onze producten 100% natuurlijk en bioafbreekbaar zijn, geef je met deze exclusieve
geschenken ook invulling aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van je
organisatie.
Een gedenkwaardig cadeau is gegarandeerd!

ONS VERHAAL
Geïnspireerd door de prachtige Côte d’ Azur, met een
passie voor zowel de huid als het milieu, kwam Azur tot
leven, opgericht door Eline. Haar uitgangspunt is steeds
optimale huidverzorging met botanische ingrediënten en
tegelijkertijd goed doen voor de aarde. Daarom zijn de
cosmeticaproducten van Azur altijd 100% natuurlijk, bioafbreekbaar, plantaardig en duurzaam verpakt.
Eline is opgeleid tot moleculair biologe en het viel haar op
dat er in reguliere verzorgingsproducten ontzettend veel
onnodige chemicaliën zitten, die niet alleen slecht zijn
voor ons milieu maar ook voor onze huid. Daar komt bij
dat vrijwel alles in plastic verpakt is. De gevolgen zien we
terug in de oceanen die inmiddels enorm vervuild zijn met
plastic soep.

ONZE PRODUCTEN
Alle recepten zijn door Eline zelf
geformuleerd, met inzet van al
haar kennis en jarenlange ervaring.
Inmiddels maakt ze aan de hand
van een volledig gecertificeerd
productieproces met alleen
eersteklas materialen en
grondstoffen prachtige producten.
Elke zeep heeft specifieke
kenmerken en uiterlijkheden. Stuk
voor stuk juweeltjes!
Alle producten worden met de
hand (en liefde) gemaakt in eigen
atelier in Groningen. We werken
volgens de traditionele 'koude'
methode. Echt een ambacht!

MOGELIJKHEDEN
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Zeepzieden is onze passie.
Werken met pure, eerlijke en
natuurlijke ingrediënten staat bij ons
voorop. We werken voortdurend aan
nieuwe concepten. Geuren, kleuren en
mooie verpakkingen bedenken en
daarna verwezenlijken, daar worden we
écht blij van.
Hierna volgen er
standaardmogelijkheden en onze
collectie zepen. De verpakking (de
wikkel) kunnen wij naar wens
personaliseren met een boodschap, het
bedrijfslogo en meer. Eventueel kunnen
wij de zepen ook leveren onder ons
eigen merk, Azur Natural Bodycare.
Naast de standaardmogelijkheden,
bieden wij nog veel meer opties aan.
Graag bespreken wij je wensen met je.

PORTFOLIO
Hierna volgt een aantal standaard
voorbeelden.
Mocht je op zoek zijn naar iets
specifieks, laat het vooral weten. Er is
veel mogelijk!

1. LOSSE ZEPEN
Exclusieve zepen van 50 gram (mini) of 100 gram (normaal). Met gepersonaliseerde verpakking. Ruimte voor tekst op
voor- en achterkant. Mogelijkheid tot stempelen van logo of korte boodschap in de zeep. Keuze uit de gehele collectie.
Past door de brievenbus. Wij kunnen de zepen ook leveren onder ons eigen merk Azur Natural Bodycare.

2. GESCHENKSET KLEIN
Luxe geschenkverpakking met satijnen lint en droogbloemen, indien gewenst. Mogelijkheid voor een 100g zeep, of twee
50g. Inclusief maatwerk label. Mogelijkheid tot stempelen van de zeep. Verpakking verkrijgbaar in zwart, wit of blauw.
Satijn verkrijgbaar in veel kleuren. Keuze uit de gehele collectie.

3. GESCHENKSET MEDIUM
Luxe geschenkverpakking met satijnen lint en droogbloemen, indien gewenst. Mogelijkheid voor twee 100 gram zepen,
of een 100 gram zeep + 100% biologisch afbreekbaar sisal scrub- en bewaarzakje. Ook zijn er mogelijkheden tot
toevoegen van andere duurzame producten, zoals handcréme. Inclusief maatwerk label. Mogelijkheid tot stempelen van
de zeep. Op de wikkel is ruimte voor tekst/foto op de voor- en achterkant. Doosjes verkrijgbaar in zwart, wit of blauw.
Satijn verkrijgbaar in veel kleuren. Keuze uit de gehele collectie.

4. GESCHENKSET GROOT
Luxe geschenkverpakking met satijnen lint en droogbloemen, indien gewenst. Incl. twee 100 gram zepen en een
duurzaam bamboe zeepbakje of sisal zakje. Ook zijn er mogelijkheden tot toevoegen van andere duurzame producten,
zoals handcréme. Inclusief persoonlijke wikkel. Mogelijkheid tot stempel op maat. Op de wikkel is ruimte voor
tekst/foto op de voor- en achterkant. Verpakking verkrijgbaar in zwart, wit of blauw. Satijn verkrijgbaar in veel kleuren.
Keuze uit de hele collectie.

5. EINDEJAARSPAKKETTEN
Je zoekt een origineel kerstpakket dat verbindt en waardering toont. Een passend kerstgeschenk. Een cadeau dat
impact maakt en een glimlach brengt.
Alle bovengenoemde opties kunnen wij ook in kerstsfeer leveren. Wij hebben prachtige linten om de pakketten
volledig in kerstsfeer in te pakken. Ook kunnen wij de wikkels volledig in feestelijke sfeer ontwerpen, mocht je zelf
een pakket willen samenstellen.
Wij kunnen de pakketten verpakken in karton of hout, volledig naar uw wens. Voor uw kerstpakket op maat is
natuurlijk meer mogelijk. Neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

De verpakking (wikkel) wordt volledig gepersonaliseerd. Je kunt hier zelf een ontwerp voor aanleveren. Ook kun je je
wensen aangeven, wij zullen dan kosteloos een verpakking voor je bedrijf ontwerpen.
Er is ruimte op zowel de voor- als achterkant voor tekst en illustratie. Wij drukken op 100% gerecycled papier.
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ONZE COLLECTIE
De prachtige Body Bars van Azur.
Verkrijgbaar in 50 gram en 100 gram.
Vol met luxe oliën en boters, botanische
kleuren en pure etherische oliën.
100% natuurlijk, plastic-vrij en vegan.

WILD FLOWER

Geranium, grapefruit
Roze klei, gedroogde rozenblaadjes

Voor alle bloemenlovers out there!
Deze body bar ruikt heerlijk fris naar
de lente, met geuren van geranium
en grapefruit. Geranium essentiële
olie staat bekend om zijn
rustgevende, kalmerende en
ontspannende eigenschappen. De
prachtige kleur komt van roze klei,
ook wel rose clay genoemd. Roze
klei is geschikt voor elk huidtype,
maar is juist ook heel geschikt voor
de droge en gevoelige huid.

MIGHTY MINT

Eucalyptus, pepermunt
Kaoline klei, gedroogde eucalyptus

Een echt verfrissende zeep met
geuren van eucalyptus en pepermunt
etherische olie. De prachtige blauwe
kleur komt van de bladeren van de
plant Indigofera Tinctoria.
Verder is in Mighty Mint ook Kaolin
klei verwerkt, dit zuivert je huid op
een milde manier. Versierd met
gedroogde eucalyptus en jasmijn.
Zeer geliefd onder zowel mannen als
vrouwen.

SPICY SPIRIT

Kaneel, ceder, patchouli, sinaasappel
Kurkuma, rode klei

Deze zeep heeft echt pit! In Spicy
Spirit vind je o.a. volop kurkuma en
rode klei. Kurkuma zullen veel
mensen alleen maar kennen uit de
keuken, maar wist je dat het ook
heerlijk is voor de huid?
De zeep heeft een pittig kruidige en
toch ook verwarmende geur met
tinten van cederhout, sinaasappel,
kaneel en patchoeli. Na een frisse
herfstwandeling is een douche met
deze zeep de perfecte afsluiting.
Voor zowel mannen als vrouwen een
sublieme favoriet!

LAVENDER FIELDS
Lavendel, rozemarijn
Kaoline klei, alkanna tinctoria

Wegdromen met de prachtige
landschappen van de Provence.
Lavendel in combinatie met
rozemarijn heeft een rustgevende en
kalmerende werking. De paarse
kleur komt van de plant Alkanna
Tinctoria (ossentongwortel). Deze
zeep is favoriet bij iedere lavendelliefhebber, en is aromatherapy at its
best-in soap form!

CITRUS DELIGHT
Citroen, litsea cubeba, grapefruit
Gele klei, houtskool

Met subtiele geuren van may chang
(litsea cubeba), grapefruit,
sinaasappel en citroen waan je je
snel in zomerse sferen.
Oh sunny days! De prachtige,
natuurlijke, gele kleur komt van gele
klei. Gele klei voedt de huid met
mineralen, reinigt de huid tot diep in
de poriën en heeft een licht
exfoliërende werking. Zo voorkom je
dat dode huidcellen zich ophopen.
Met een stralende huid als resultaat!

SAMPLES
Enthousiast geworden?
Stuur ons een mail en vraag
snel je gratis samplepakket
aan.
Zo kan je de producten
proberen en de heerlijke
geuren ervaren.

OVERIG
Naast de standaardcollectie
bieden wij ook andere body
bars, twee gezichtsreinigers
en een shampoo bar aan.
Informeer naar de
mogelijkheden.

ONZE WERKWIJZE
Een offerte aanvragen kan
eenvoudig en snel via de mail,
whatsapp of telefoon. Je ontvangt
dan een maatwerk offerte via de
mail.
Wanneer je de order bevestigd
hebt, gaan wij direct aan de slag.
Wij staan bekend om onze
klantvriendelijkheid, persoonlijke
aanpak, exclusiviteit en zeer hoge
kwaliteit. Wij regelen alles, van A-Z,
en zorgen voor een bijzondere
ervaring.
Goed om rekening mee te houden:
alles wordt op maat gemaakt.
Neem minimaal twee tot drie
maanden vooraf contact met ons
op.

AANPAK
Mocht je voor Azur kiezen, dan kun je van
ons het volgende verwachten:
- Wij bezorgen je snel een vrijblijvende
offerte.
- Bevestig je de opdracht aan ons, dan
(indien gewenst) bespreken we samen de
keuze voor vormgeving van het label (zelf
aanleveren of door ons laten ontwerpen).
- Wij bezorgen per email een digitale
preview van het maatwerklabel. Kleine
aanpassingen nodig? Geen probleem.
- Na jouw goedkeuring gaan we aan de
slag. Wij maken alle zepen met de hand en
zorgen voor maatwerkverpakking,
duurzaam geproduceerd.
- Wij bezorgen je bestelling ruim op tijd op
de gewenste locatie. Afhalen kan ook.

PRIJZEN
Wij werken met vanaf prijzen,
omdat wij altijd maatwerk leveren.
Hieronder een overzicht met de
vanaf prijzen (ex. BTW):
15 gram zeep: € 1,29
25 gram zeep: € 1,69
50 gram zeep: € 3,39
100 gram zeep: € 4,60
Pakket klein: € 9,62
Pakket middel: € 14,52
Pakket groot: € 21,05

CONTACTGEGEVENS
www.azurnaturalbodycare.nl

info@azurnaturalbodycare.nl

06 36 46 61 14

Whatsapp:

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Kerklaan 30A, Haren GN

