
 

 

 

Moederdag 
Marcus Spurway 

 
 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Nieuw Product  
Parfum – ‘Ode à la Vie’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Olfactorische pyramide 
Topnoot: Bergamot - Mandarijn - Gember  
Hartnoot: Gardenia – Jasmijn - Peer  
Basisnoot: Muskus/Santal - Tonkaboon - Mos  
 

Productomschrijving 
Parfum Femme ‘Ode à la Vie’ 50ml 
Ref.: 01050103 

 

Creëer een tijdloos en onuitwisbaar moment. ‘Ode à la Vie’ is veel meer op dan een geur.  
Het is een viering van alle vrouwen in één statement. Een topnoot van bergamot wordt verzacht door zoete 

mandarijn. Als stevige basis wordt een mos-akkoord gecombineerd met muskus. Samen vormen zij een 
verslavende infusie van geuren. ‘Ode à la Vie’ belichaamt vrouwelijkheid, gevoeligheid en extravagantie. 

 

€30,60 
Ipv. €43,70 

 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Nieuw Product  
Parfum – ‘Ma Destinée’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olfactorische pyramide 
Topnoot: Bergamot - Mandarijn  
Hartnoot: Tuberoos – Jasmijn - Oranjebloesem  
Basisnoot: Ceder - Muskus 
 

Productomschrijving 
Parfum Femme ‘Ma Destinée’ 50ml 
Ref.: 01050104 

 

‘Ma Destinée’ is een parfum dat bestaat uit een fleurig bloemenboeket dat de geest vervoert en de zintuigen 
prikkelt. De frisse bergamot als topnoot versmelt met een hartnoot van tuberoos en jasmijn. Ceder en 

muskus zorgen voor sensuele en elegante basisnoten. ‘Ma Destinée’ is een sensuele en verfijnde geur die je 
uitnodigt om jouw verhaal te vertellen. Ontdek jezelf en verover de wereld! 

 

€30,60 
Ipv. €43,70 

 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Limited Edition  
Parfum d’Interieur – ‘Iris Imperial’ 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur  ‘Iris Imperial’ 100ml 
Ref.: 00210407 
  

 

 

‘Iris Imperial’, een geur die zijn gelijke niet kent, kan je tijdens deze Moederdagpromoties exclusief ontdekken 
als Parfum d’Interieur. ‘Iris Imperial’ is een zoete geur die geleidelijk zijn pittig kantje onthult. Iris, 

oranjebloesem en rozenhout zijn een trio van geuren om nooit meer te vergeten.  
 

€23,30 
Ipv. €27,40 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Limited Edition  
 Duo – ‘Iris Imperial’ 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur  ‘Iris Imperial’ 100ml 
+ Parfum ‘iris Imperial’ 50ml 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref.: 00210408 
  

 

Ontdek of herontdek ‘Iris Imperial’ met dit uniek duopakket. Een geur die verslavend zal werken, zowel voor 
jou als voor je interieur. 

 

€56,90 
Ipv. €71,10 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Limited Edition  
Parfum d’Interieur – ‘Violette Vanille’ 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur ‘Violette Vanille’ 100ml 
Ref.: 00210405 
  

 

‘Violette Vanille’, een geur die je niet meer zal kunnen vergeten, kan je tijdens deze Moederdagpromoties 
exclusief ontdekken als Parfum d’Interieur. Pruim en ylang-ylang zorgen voor een fruitig-bloemig topnoot. 
Rozen- en vioolblaadjes zorgen voor de bloemige hartnoten. Vanille en muskus geven de basisnoten dan 

weer een sensuele toets. 
 

€23,30 
Ipv. €27,40 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Limited Edition  
 Duo – ‘Violette Vanille’ 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur  ‘Violette Vanille’ 100ml 
+ Parfum ‘Violette Vanille’ 50ml 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref.: 00210410 
  

 

Ontdek of herontdek ‘Violette Vanille’ met dit uniek duopakket. Een geur die vrouwelijkheid en sensualiteit 
perfect belichaamt. 

 

€55,20 
Ipv. €69,00 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Nieuw Product  
Parfum d’Interieur – ‘Sucre d’Orge’ 

 

Olfactorische pyramide 
Topnoot: Framboos - Sinaasappel - Aardbei  
Hartnoot: Lelietje-Van-Dalen – Suikerspin – Rood Fruit  
Basisnoot: Vanille - Tonkaboon - Karamel  
 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur ‘Sucre d’Orge’ 100ml 
Ref.: 00210401 

 

‘Sucre d’Orge’ is een fruitig geur die tijdens Moederdag je huis zal vullen met warmte. 

€23,30 
Ipv. €27,40 

 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Nieuw Product  
Bougie de Parfum – ‘Sucre d’Orge’ 

 

Olfactorische pyramide 
Topnoot: Framboos - Sinaasappel - Aardbei  
Hartnoot: Lelietje-Van-Dalen – Suikerspin – Rood Fruit  
Basisnoot: Vanille - Tonkaboon - Karamel  
 

Productomschrijving 
Bougie de Parfum ‘Sucre d’Orge’ 180g 
Ref.: 00210403 

 

‘Sucre d’Orge’ is een fruitig geur die tijdens Moederdag je huis zal vullen met warmte. 

€23,30 
Ipv. €27,40 

 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Limited Edition  
Duo – ‘Sucre d’Orge 

Productomschrijving 
Parfum d’Interieur  ‘Sucre d’Orge 100ml 
+ Bougie de Parfum ‘Sucre d’Orge’ 180g 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref.: 00210406 
 

 

Verspreid de onmiskenbare geur van ‘Sucre d’Orge’ doorheen je hele huis met dit aantrekkelijk duopakket. 
 

€45,50 
Ipv. €56,90 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Aanbieding “Maison”  
Brûle-Parfum & Parfums Solides 

 
 
 

Productomschrijving 
Brûle-Parfum + Parfums Solides ‘Guimauve’’ 50g   
Ref.: 00210201 

Brûle-Parfum + Parfums Solides ‘Perle de Coton’ 50g   
Ref.: 00210202 
 
 
 

Parfums Solides 

 
 
 

Productomschrijving 
Parfums Solides ‘Guimauve’’ 50g   
Ref.: 00210203 

Parfums Solides ‘Perle de Coton’ 50g   
Ref.: 00210204 

€55,90 
Ipv. €65,80 

€17,90 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Aanbieding “Beauté”  
Trio ‘Beauté’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Productomschrijving 
Parfum 50ml + Lait de Parfum 200ml 
+Douche de Parfum 200ml + GRATIS geschenkverpakking 
Iris Imperial  Ref.: 00210411 
Néroli Suprême   Ref.: 00210413 
Amande Noir Ref.: 00210414 
Déesse Ambrée Ref.: 00210415 

 
Productomschrijving 
Eau de Parfum 100ml + Lait de Parfum 200ml 
+Douche de Parfum 200ml + GRATIS geschenkverpakking 
Violette Vanille  Ref.: 00210412 
 

Een triopakket waar iedereen voor smelt. Kies je favoriete geur en verwen jezelf of iemand anders met een 
parfum of eau de parfum, bodymilk of douchegel. 

 

€63,60 

€61,50 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Aanbieding “Soin”  
Duo Rose de Mai - Soin 

Productomschrijving 
Soin d’Exception à la Rose de Mai 50ml 
+ GRATIS Eau Miccelair 200ml 
Ref.: 00210406 
  

 

Verwen je huid met deze verzorgende dag- en nachtcrème die bestaat uit een reeks actieve ingrediënten, 
zoals rozenwater, hyaluronzuur, silicium en vitamine E. Ontvang gratis een flesje micellair water.  

€43,80 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Aanbieding “Soin”  
Duo Rose de Mai - Démacquillage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productomschrijving 
Lait Démacquillant Velours 200ml 
+ Eau Miccelair 200ml 
+ GRATIS geborduurd gastendoekje (30x50cm 
Ref.: 00210417 
  

Niets is zo belangrijk als een goede huidverzorging. Voror de dames hoort daar ook het verwijderen van make-
up bij! De reinigingsmelk van Marcus Spurway  is speciaal ontworpen om je huid zacht te reinigen en alle 

sporen van make-up te verwijderen terwijl het micellair water een 2-in-1 formule is die de reinigende 
eigenschappen van micellen combineert met die van een tonische lotion. Ontvang een gratis gastendoekje 

bij dit dynamisch duo! 
 

€43,80 



 

 
Promoties beschikbaar vanaf 08 april tot en met 30 april. Bij elke bestelling krijgt u 1 

tester van 2ml van beide nieuwe parfums. 

Aanbieding “Soin”  
Duo Crème Mains & Solutions Antiseptique 

Productomschrijving 
Crème Mains 75ml  
+ GRATIS Solution Parfumée 100ml 
Ref.: 00210418 
  

Marcus Spurway zorgt voor jou. Nog steeds. 
De subtiel geparfumeerde is perfect voor hem en haar. De verzorgende eigenschappen van de meiroos 

zorgen voor een krachtig herstel van de huid. Ontvang een gratis flesje handontsmetting van Marcus Spurway 
bij aankoop van deze handverzorgende crème. 

 

€16,90 


