
 
 

Nieuw: Sen & Zo for men: Wild Stone 
Showerfoam, Shaving Foam en Deodorant 

 
Nieuwe producten voor mannen met een krachtige, woody geur. 

 
 
Het Nederlandse gifting merk Sen & Zo lanceert een nieuwe lijn; Wild 
Stone. Deze lijn bestaat uit drie producten speciaal voor de man. Met 
Wild Stone breidt het Nederlandse Home & Bodymerk zich uit met een 
zesde lijn. En er is meer nieuws; behalve dat het merk haar producten en 
verpakkingen onlangs compleet gerestyld heeft, is er nog een nieuw 
product aan het uitgebreide assortiment toegevoegd; de bodyscrub.  
Deze is nu ook in glazen potten beschikbaar in de bekende Sen & Zo 
geuren; Element, Forest, Sunrise, Natural power en Riverside. 
 
 
Wild Stone 
Deze speciaal voor Sen&Zo gecreëerde geur opent met de frisse noten 
van Italiaanse bergamot en mandarijn. In het hart poederige iris en 
lelietjes-van-dalen. De basis is warm met ambergris, mos, vanille, 
patchoeli en musk. 
 
Showerfoam for Men €8,50 
De showerfoam is een ultra verzorgende douchesensatie. De geurige gel 
transformeert tot een vol schuim. 
 
Shaving Foam for Men €7,95 
Ook de Shaving Foam verandert in een rijk schuim zodra het uit de 
flacon komt. Het schuim beschermt de huid tegen irritatie door het 
scheermes. Met verkwikkende eucalyptus en menthol voor een frisse 
start van de dag en een gekalmeerde huid. 
 
Deodorant for Men €7,95 



 
Zonder alcohol en aluminium. Deze deodorant bevat magnesiumzouten 
voor een langdurige, effectieve neutralisering van transpiratiegeur. 
Geschikt voor de gevoelige huid.   
 
Cadeaubox for Men €24,95 
Wildstone Giftset met Shower Foam, Shaving Foam en Deodorant.   
 
 
 
NIEUW: Body Scrub 
 
De scrub was voorheen alleen beschikbaar in sachet als onderdeel van 
Sen&Zo giftsets. Op veler verzoek is deze fijne zeezout scrub nu ook 
verkrijgbaar in luxe pot.  
 
De bodyscrub bestaat uit dode zeezout met drie verzorgende 
plantaardige oliën: katoenzaadolie, macadamia-olie en canola-olie. De 
formule is zo mild en verzorgend dat het ook als badzout gebruikt kan 
worden. En natuurlijk vrij van siliconen en minerale oliën.  

Body Scrub is verkrijgbaar in de vijf verschillende Sen&Zo geuren: 
Element, Forest, Sunrise, Natural power en Riverside. 350 gram/ € 15,95 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over Sen&Zo 

Dit Nederlandse merk werd in 2016 opgericht door Esther Kruiper 
met als doel leuke, mooie home en body cadeausets te ontwikkelen, 
groot en klein. Inmiddels is Sen&Zo verkrijgbaar bij meer dan 300 
verkooppunten in Nederland.  

www.senenzo.nl 


