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N I E U W S B R I E F

MEI!

De zomertijd is begonnen, dagen
zijn weer langer en het
groeiseizoen is weer begonnen!
Wij als plantengekkies zijn aan het
stekken geslagen. Stekken? Jaa!
Nieuwe plantjes groeien vanuit de
planten die je al hebt. Onze
favoriet uit de winkel? De
Philodendron Brasil. Een fijne
plant voor beginners, veel kan je
niet fout doen én wanneer hij
groot is kun je hem makkelijk
stekken.

WAT DOEN WE? 

Bij PureLou Conceptstore kun je
terecht voor ecofriendly producten.
Van make-up en kleding tot
accessoires voor in huis. Het is een
plek waar jij jezelf mag zijn, mag
binnenlopen voor een praatje en
waar je bio koffie en iets lekkers
(ook vegan!) kunt bestellen. 
We geven je graag advies en helpen
je met alle liefde in jouw groei naar
een duurzamer bestaan!

Shopmanager Meintje 
weet alles van (duurzame) styling en helpt 

je graag op weg naar een kast vol 
duurzame kleding.

 

Klik
 voor B

louse!

Volg ons op Instagram :)

https://www.instagram.com/purelou_conceptstore/
https://www.purelouconceptstore.nl/victoria-blouse.html


TIP #1 DUURZAME KAST

Kies de basiskleuren voor jouw
outfits! Een paar neutrale tinten
waar alles bij past, zodat je
gemakkelijk al je items bij elkaar
kunt combineren. Dit helpt je met
het vinden van jouw eigen stijl, en
zorgt voor overzicht in je
kledingkast. 
Een duidelijke basis in jouw
kledingkast zorgt ervoor dat 
je meer verschillende outfits kunt
maken met minder items en je
jouw kledingstukken daardoor
minder snel zat bent. Denk aan
wit, beige, bruin, grijs, zwart, jeans. 
En last but not least, bruin is het
nieuwe zwart.

LATTE VAN DE MAAND 
SPIRULINA MATCHA
LATTE 4,=

Spirulina is rijk aan eiwitten,
magnesium en vitamine A, C, E,
K, B1, B2 en B6.
Matcha is rijk aan antioxidanten,
calcium, kalium, vitamine A en
C, ijzer en eiwitten.

Verkrijgbaar in store! Klik op foto!

Advies op maat is ook mogelijk, neem contact op voor meer informatie! 
In de Conceptstore & op de webshop hebben we fijne duurzame basisitems om je 

op weg te helpen.

 

De hele maand mei krijg jij bij het laten zien van je nieuwsbrief 
15% korting op ál je koffietjes & smoothies.

Weet jij al dat we onze koffies standaard met een 
(vegan!) slagroomtruffel van Bakkerij Van Planten serveren?!

 
 

https://www.purelouconceptstore.nl/ella-dress-light-sand-melange.html



