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“Waar je ook bent, creëer een 

warme en uitnodigende sfeer met 

Marcus Spurway” 
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Limited Edition 
Parfum Solide | Feuilles de Figuier 
Sluit de ogen en laat je vervoeren onder de schaduw van de 

vijgenboom, een boomgaard gevuld met zoete geuren. Ontdek of 

herontdek de seriniteit en rust die ‘Feuilles de Figuier’ verspreidt. Deze 

maal speciaal ontwikkeld als geurchips. Gebruik ze als geurblokjes in 

lades en andere kleine ruimtes of verspredit hun geur optimaal met de 

Marcus Spurway Geurbrander.  

 

 
Parfum Solide “Feuilles de Figuier” 50g Edition Limitée 
Ref. 00210903 €17,90 
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Tijdelijk aanbod 
Brûle-Parfum & Parfum Solide 
Combineer de geurchips ‘Feuilles de Figuier’ met de Marcus Spurway 

Geurbrander en verspreidt de geur van seriniteit en rust. 

 
 
Brûle-Parfum + Parfum Solide “Feuilles de Figuier” 50g Edition Limitée 
Ref. 00210904 €55,90 
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Limited Edition 
Trio | Feuilles de Figuier 
De vijgenboom staat gelijk aan het zuiden van Frankrijk. Dompel jezelf 

onder in zijn fruitige geuren en waan je aan de Middellandse Zee. 

Marcus biedt je dit trio aan bestaande uit een homeparfum, geurstokjes 

en geurchips 

 
Parfum d’Intérieur “Feuilles de Figuier” 100ml 
+ Parfum d’Ambiance “Feuilles de Figuier” 100ml 
+ Parfum Solide “Feuilles de Figuier” 50g Edition Limitée 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref. 00210905 

€48,90 
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Limited Edition 
Homeparfum | Sucre d’Orge 
Betover je thuis dankzij de warme en zachte geur van ‘Sucre d’Orge’. 

Ontdek of herontdek ‘Sucre d’Orge’ als Limited Edition homeparfum. 

 

Olfactorische pyramide 
Topnoot | Framboos – Sinaasappel - Aardbei 

Hartnoot | Lelietje-Van-Dalen – Suikerspin – Rood Fruit 

Basisnoot | Vanille – Tonkaboon – Karamel 

 
 

Parfum d’Ambiance “Sucre d’Orge” 100ml Edition Limitée 
Ref. 00210901 €17,90 
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Tijdelijk aanbod 
Trio | Les Essentiels 
Voor de start van het nieuwe schooljaar biedt Marcus Spurway die 

volledig pakket aan! Een collectie met oog op beschermen, gemaakt 

met 100% essentiële olie en zeep met natuurlijke oorsprong. Dit pakket 

bevat twee gratis geschenken; de hydro-alcoholische handontsmetting 

en een handige sleutelhanger. 
 

Parfum d’Intérieur Assainissant 100ml 
+ Savon Traditionnel Antibactérien 300ml 
+ GRATIS Solution Parfumée Antiseptique 100ml  
+ GRATIS sleutelhanger 30ml 
Ref. 00210906 

€38,90 
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Tijdelijk aanbod 
Duo | Tendresse Satinée 
Hét paradepaardje van Marcus Spurway’s collectie voor het huis; 

‘Tendresse Satinée’! Ontdek of herontdek deze geur dit een ware 

verslaving zal worden voor alle liefhebbers van deze frisse geur. 

  

 

 
Parfum d’Ambiance “Tendresse Satinée” 100ml  
+ Douceur du Linge ‘Tendresse Satinée’ 100ml 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref. 00210907 

€36,00 
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Tijdelijk aanbod 
Duo | Monoï de Tahiti 
Laat de zomer nog even doorgaan met ‘Monoï de Tahiti’ Limited Edition 

Duo, bestaande uit geparfumeerde olie en haarparfum. Oneindig veel 

zomerse herinneringen verzameld in één geur.  

  

 

 
Huile de Parfum ‘Monoï de Tahiti’ 100ml Edition Limitée 
+ Parfum pour Cheveux ‘Monoï de Tahiti’ 50ml Edition Limitée 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref. 00210910 

€17,60 
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Limited Edition 
Geparfumeerde olie | Rouge Audace 
Bezwijk voor de gedurfde aantrekkingskracht van ‘Rouge Audace’, nu 

tijdelijk verkrijgbaar als geparfumeerde olie. Framboos en mandarijn 

zorgen voor de fruitige kant met tegengewichten van jasmijn en 

tuberoos voor de zoete kant van deze geur. 

 

 

 

 
Huile de Parfum ‘Rouge Audace’ 100ml Edition Limitée 
Ref. 00210908 €15,00 
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Limited Edition 
Duo | Rouge Audace 
Ontdek of herontdek ‘Rouge Audace’ met dit onweerstaanbare duo. 

Een ware explosie van pure vrouwelijkheid. Een geur voor de 

vastberade, gedurfde en onafhankelijke vrouw. Een geur voor de ware 

femme fatale. 

 

 
Huile de Parfum ‘Rouge Audace’ 100ml Edition Limitée 
+ Parfum Femme ‘Rouge Audace’ 50ml 
+ GRATIS geschenkverpakking 
Ref. 00210909 

€49,00 
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Aanbod ‘À la Rose de Mai’ 
Gamma Cosmétique | À la Rose de Mai 
Ontdek een uitzonderlijk gamma van huidverzorgende producten. Deze 

aanbieding bestaat uit een egaliserende gezichtsscrub, een 

revitaliserend gezichtsmasker, een dag- en nachtcrème en ontvang een 

gratis tube handcrème bij de aankoop van dit pakket. 

 
Gommage Lissant 75ml 
+ Masque Éclat 75ml 
+ Soin d’Exception 50ml 
+ GRATIS Crème Mains 75ml 
Ref. 00210911 

€108,60 
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Verzorgend aanbod 
Trio | Mains 
Marcus Spurway zorgt voor jou én voor je handen. Rose de Mai 

belichaamt de belofte die Marcus Spurway maakt: intense verzorging 

met een tijdloze geur. Maak van dit trio je nieuwe bondgenoot en 

ontvang onze hydro-alcoholische handontsmetting als gratis geschenk 

 

 
Savon Traditionnel Antibactérien 300ml 
+ Crème Mains 75mll 
+ GRATIS Solution Antiseptique 100ml  
Ref. 00210913 

€26,40 
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Welkon in de catalogus 
Egaliserende gezichtsscrub | Revitaliserend masker 
De meiroos bevat een ongeevenaarde huidkalmerende eigenschap. 

Deze eigenschap heeft Marcus Spurway nu toegepast in twee nieuwe 

producten; een egaliserende gezichtsscrub en een revitaliserend 

gezichtsmasker. 

 
Gommage Lissant à la Rose de Mai 75ml 
Ref. 20075002 €31,20 

 
Masque Éclat à la Rose de Mai 75ml 
Ref. 20075003 €33,60 
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Vind ons ook online 
 

Instagram 

@marcus.spurway 

 

Facebook 

@marcus.spurway 

 

Website 

https://www.marcusspurwaybenelux.eu 

 


