
Veganistische 
geschenken 
gemaakt in 
Europa



Bewuste
promoties
Als midocean dragen wij bij aan het 
creëren van bewuste promoties. Daarom 
introduceren wij veganistische geschenken 
die in Europa zijn gemaakt.



Multifunctionele
schoonheidsverzorgingslijn 
Onder de naam Branded by Earth lanceren 
we nu een natuurlijke, veganistische, 
multifunctionele schoonheidsverzorgingslijn 
met 100% plantaardige en huidvriendelijke 
ingrediënten. Deze producten bevatten geen 
dierlijke ingrediënten.



Natuurlijke
grondstoffen
Alle Branded by Earth producten worden 
gemaakt in Europa en zijn afkomstig van 
natuurlijke grondstoffen.



100% 
plantaardig
Omdat de verzorgingslijn van Branded by 
Earth op plantaardige basis is, geven alle 
producten een natuurlijke geur af en zijn ze 
geschikt voor alle huidtypes.



Bevatten geen 
dierlijke
ingrediënten
Alle Branded by Earth producten 
zijn veganistisch, wat betekent dat de 
ingrediënten niet afkomstig zijn van dieren 
en dat de producten niet op dieren zijn 
getest.



Besparing 
van water
Vloeibare cosmetica bestaat tot 80% uit 
water en laat dus een grote ecologische 
voetafdruk achter. Binnen de Branded by 
Earth verzorgingslijn worden vloeibare 
hygiëne en schoonheidsproducten 
omgevormd tot bars die alleen de 
ingrediënten bevatten die echt nodig zijn.



Plasticvrij
Branded by Earth is een plasticvrij merk. 
Doordat onnodige plastic verpakkingen 
worden geëlimineerd en er gebruik wordt 
gemaakt van recyclebare verpakkingen, 
verminderen wij onze hoeveelheid afval en 
daarmee onze ecologische voetafdruk. 



Unisex schoonheidsverzorgingslijn
ALLURE   MO6683  -  Beauty gift set: body wash, shampoo, gezichtsscrub, micellair waterzakje, kurken zeepbakje

ELEGANCE   MO6684  -  Travel gift set: Body wash, shampoo, gezichtsscrub, micellair waterzakje, reisetui van biologisch 
katoen

STYLE  MO6685  -  Set voor onderweg: Body wash, shampoo, washandje in biokatoen

CHARM   MO6686  -  Travel gift set: Body wash, shampoo en gezichtsscrub

GRACE   MO6687  -  Weekend bar: shampoo

DELICACY  MO6688  -  Weekend bar: body wash



Allure  MO6683

Unisex beauty gift set van Branded By Earth. Bevat vegan 50gr body wash, 
shampoo, gezichtsscrub, micellair waterzakje en een kurken zeepbakje. Alle 
onderdelen verpakt in papier. Gepresenteerd in een doos van gerecycled papier. 
Gemaakt in de EU.. Afmetingen 38x19,5x3 Printtechnieken Zeefdruk*,DL,DO1



Elegance  MO6684

Unisex reisgeschenkset van Branded By Earth. Bevat veganistische 50gr body wash, 
shampoo, gezichtsscrub en een tasje met trekkoord van biologisch katoen. Alle 
items verpakt in blik. Gepresenteerd in een doos van gerecycled papier. Gemaakt in 
de EU. Afmetingen 38x19,5x3 Printtechnieken Zeefdruk*,DL,DO1,T1,TD



Charm  MO6686

Unisex Travel geschenkset van Branded By Earth. Bevat veganistische 50gr 
body wash, shampoo en gezichtsscrub. Alle items verpakt in blik. Gepresenteerd 
in een doos van gerecycled papier. Gemaakt in de EU. Afmetingen 9x7,5x8,5 
Printtechnieken Tampondruk*,DL,DO1



Style  MO6685

Unisex On the Go geschenkset van Branded By Earth. Bevat 24 veganistische 4gr 
body wash, shampoo en een washandje van biologisch katoen. Alle onderdelen 
verpakt in een koker. Gepresenteerd in een doos van gerecycled papier. Gemaakt in 
de EU. Afmetingen 23,5x16,5x5,5 Printtechnieken Zeefdruk*,DL,DO1



Grace  MO6687

Unisex weekend bar van Branded By Earth. Bevat 12 stuks vegan shampoo van elk 4 
gr. Gepresenteerd in koker van gerecycled papier. Gemaakt in EU.
Afmetingen Ø3,5x103 Printtechnieken Digitaal label*,DO1



Delicacy  MO6688

Unisex weekend bar van Branded By Earth. Bevat 12 stuks vegan body wash van elk 
4 gr. Gepresenteerd in koker van gerecycled papier. Gemaakt in de EU.
Afmetingen Ø3,5x103 Printtechnieken Digitaal label*,DO1



“Verwen jouw klanten en 
help een eco-vriendelijke 

levensstijl te promoten en 
te versterken”



Exclusief verkrijgbaar bij


