
Scentsy Pods 
Duoverpakking   € 14,75

Verpakking van 2 stuks.
Vervaardigd in Idaho, VS 

Nieuw! 
Tango de Toekan Scentsy Buddy   € 59

Met zijn heldere snavel en opvallende blauwe poten is Tango de 
Toekan de perfecte partner voor een tropische ontsnapping!  

Inclusief een Scent Pak naar keuze. 30 cm hoog

Scentsy Bar   € 8,75
(€ 9,31/100 ml)

Vervaardigd in Idaho, VS 

Dahlia Darling  
Geurbloem   € 23,50

Nieuw! 
Flamingo Bitty Buddy   € 17,50

Deze lieve flamingo in de geur  
Make a Splash wil veilig wegkruipen  

onder jouw vleugels! 10 cm hoog

Nieuw! 
Kaketoe Bitty Buddy   € 17,50
Deze kleine kaketoe is meer dan  

schattig — en ruikt heerlijk in onze geur 
Make a Splash!  10 cm hoog

Nieuw!
Luxe Leaves Miniwarmer  G

met tafelstandaard € 51 
met wandstekker € 37 
10 cm hoog, 15W, metaalNieuw!

Luxe Leaves Warmer  G   € 66
16 cm hoog, 25W

Nieuw! 
Cucumber & Cactus Water

Frisse komkommer waadt in verkwikkend 
cactuswater en zeezout.

Nieuw! 
Kukui & Coconut 

Tropische kokosnoot en kukui-noot 
relaxen op een bedje van zachte jasmijn.

Nieuw! 
Feelin' Punchy 

Heldere tangerine en roze citroen met 
een zoet scheutje fruitpunch.

Nieuw! 
Peachy & Palm Trees 

Zoete perzik en mango geven een frisse 
twist aan zachte kokosmelk.
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Cucumber & Cactus Water 1 1 1 1 1

Feelin' Punchy 1 1 1 1 1

Kukui & Coconut 1 1 1 1 1

Peachy & Palm Trees 1 1 1 1 1 1

De Zomercollectie 2022
Maak deze zomer extra leuk met sprankelende geuren, levendige decoratie  

en zo veel meer! Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Calamansi & Coconut

Heldere calamondin en pittige sinaasappelrasp koelen  
af met een scheutje kokoswater.

Jasmine & Cocobolo

Kalmerende jasmijn en cocobolo hout gewikkeld  
in zacht bananenblad.

Beach Berry Smoothie

Een zoete mix van sappige strandbessen en vanillecrème, 
versierd met limoenblaadjes. 

*Niet afzonderlijk verkrijgbaar.

scentsy.com  ·  NL: 0800 - 022 62 18  
Scentsy en de Scentsy-logo's zijn handelsmerken  
van Scentsy, Inc. © 2022.

Alle producten uit de Zomercollectie zijn verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt. Neem vandaag nog contact 
op met je Consulent!

NL-NL

Vul je leven  
met heerlijke geuren®

Peachy & Palm Trees  
Scentsy Badzout   

€ 17,50
(€ 19,23/kg)

Kukui & Coconut  
Handzeep  

€ 13,25 
(€ 40,77/l)

Peachy & Palm Trees  
Handcrème 

€ 13,25
(€ 16,56/100 ml)

Kukui & Coconut  
Scentsy Badzout  

€ 17,50 
(€ 19,23/kg)

Peachy & Palm Trees  
Handzeep 

€ 13,25
(€ 40,77/l)

Kukui & Coconut  
Handcrème 

€ 13,25
(€ 16,56/100 ml)

Sweet Sunshine Olie, set van 3*   € 26
Bestaat uit drie Natuurlijke Oliën (5 ml elk) met zonnige geuren in een 

geschenkblik. Probeer ze in Premium & Deluxe Scentsy Diffusers!

Verrijkt je bad met een authentieke Scentsy-geur en vochtinbrengende 
ingrediënten, terwijl epsom- en roze Himalayazout vermoeide, pijnlijke 

spieren kalmeren en je helpen ontspannen. 0,91 kg, meervoudig gebruik. 
Vervaardigd in Idaho, VS 

Het perfect reinigende schuim in geuren die goed bij de rest van je Scentsy 
Lichaamsverzorgingsproducten passen. Combineert geweldig met onze 

Handcrème! 325 ml 
Vervaardigd in Idaho, VS 

Altijd handig! Geef je handen een luxeleventje met vitaminerijke 
bescherming en verzorging in een reisvriendelijke verpakking. 80 ml 

Vervaardigd in Idaho, VS 

Cucumber & Cactus Water  
Scentsy Fris   € 17,50

(€ 37/l)
Elimineert onaangename luchtjes in een 

handomdraai. Spray op moeilijk te wassen 
stoffen zoals vloerbedekking, stoffering, 

meubels, beddengoed en gordijnen of waar je 
ook maar behoefte hebt aan een langdurige 

frisse Scentsy-geur. In onze exclusieve geur uit 
de Zomercollectie: Cucumber & Cactus Water. 

473 ml
Vervaardigd in Idaho, VS 

Cucumber & Cactus Water Wasbundel*   € 58,50
Geniet van een buitengewone geurervaring met dit 
duo Scentsy Wasproducten — Vloeibaar wasmiddel  

en Waskorrels — in een exclusieve geur uit  
de Zomercollectie: Cucumber & Cactus Water.  

Bevat één Vloeibaar wasmiddel (591 ml)  
en twee verpakkingen Waskorrels (454 g elk).

Vervaardigd in Idaho, VS 

Feelin’ Punchy  
Badkamerreiniger   

€ 11,75
(€ 24,84/l) 

Deze reinigingsspray  
met citroenzuur is 

speciaal samengesteld 
voor het eenvoudig 

verwijderen van 
zeepresten en vuil in de 

badkamer. 473 ml
Vervaardigd in Idaho, VS 

Feelin’ Punchy  
Aanrechtbladreiniger   

€ 14,75
(€ 31,18/l)  

Deze multifunctionele 
spray reinigt en vormt een 
onzichtbare, vuilafstotende 

laag op verharde 
oppervlakken die met 

regelmatig gebruik steeds 
sterker wordt. 473 ml

Vervaardigd in Idaho, VS 


