Endless
Summer
by

Sunshine
ready!

Etos is dé zon-zee-strand-specialist! Van Ibiza-style
accessoires tot zomerse beauty en travel essentials;
met het uitgebreide zomerassortiment van Etos
kun je vanaf nu betaalbaar en in stijl de beach belle
uithangen en optimaal genieten van een zomerse dag.

Voor alles zomerse musthaves
ben je bij Etos aan het juiste
adres. Onze toppers:
Ibizabag turquoise
De populaire Ibiza-style strandtassen zijn het
musthave accessoire voor deze zomer. De rieten
strandtas biedt ruimte voor al je beach spullen,
is lichtgewicht en staat super stylish.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

9.99



Volume mascara waterproof
Voorkom panda-ogen met een goede
waterproof mascara. Deze klassieker
der klassiekers voorziet wimpers van
indrukwekkend volume, de hele dag
én
 nacht lang.

3.99

Luxe hammamdoek
Werk aan je sunkissed tan op
een heerlijk zachte en dikke
XL-hammamdoek van een
luxe kwaliteit (100x180, 100%
katoen). Extra fijn: hij droogt
lekker snel.

Eyeshadow palette
Meet The Ocean
Alleen van de naam van dit prachtige oogschaduw
palet word je al hebberig. Deze frisse kleuren
oogschaduw staan niet alleen heel zomers,
ze laten je ogen ook echt stralen.





11.99

Fruitfles
Geniet van heerlijk, vitaminerijk water met
deze handige waterfles met fruit filter.
Het compartiment kan ook voor ijsklontjes
gebruikt worden. Zo worden die 8 glazen
water per dag een piece of cake!

2.99
700 ml

Witte slippers
Van fijne, comfortabele slippers
kun je er in de zomer niet
genoeg van hebben. De Etos
slippers zijn super stevig,
lichtgewicht en verkrijgbaar in
maat 36 tot 41. Ook verkrijgbaar
in
 turquoise.

6.99
3.99

Sunshine
ready!

Scheermesjes
Maak je zomer look compleet
met zijdezachte en gladde
benen. Deze ergonomische
2-blads wegwerpmesjes
zorgen voor een super glad
scheerresultaat, comfort en
een betere controle, ook op de
moeilijkste plekjes.

Toilettasjes
Bewaar al je beauty essentials
in de handige doorzichtige
travel bag van Etos.
De toilettas heeft een stijlvol
roze kleuraccent en is je
ultieme reis-maatje.

1.99

4.99

5 stuks

Scheergel mini
Tijdens het ontharen kan een heerlijke
scheergel natuurlijk niet ontbreken.
De Etos scheergel is verrijkt met
zijdeproteïne & aloë vera, die de
huid verzachten en verzorgen.
Dankzij het handige miniformaat
perfect om mee te nemen op reis.

2 formaten, samen

All in one wipes
Deze handige reinigings- en opfris
doekjes voor gezicht en lichaam, zijn
perfect voor onderweg en je hebt
geen water nodig! Een must voor in je
festival-kit, tijdens een dagje strand,
op de camping of tijdens backpacken.
Na gebruik goed sluiten om uitdroging
te voorkomen. Dermatologisch getest.

1.39 0.99
75 ml

7 stuks

De Etos zomer musthaves zijn
nu verkrijgbaar in alle Etos winkels.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR, Moniek de Ruijter - Provoost t 020 60 60 773 e moniek@mooipr.nl
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland. We geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt. Elke
dag staan 5.000 medewerkers klaar om klanten te verwelkomen en hen een deskundig en betrouwbaar advies te geven. Het assortiment bestaat uit gezondheids-, lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een goed en voordelig eigen merk. Dat klanten Etos waarderen,
blijkt uit de diverse prijzen die Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van 2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen
van Nederland is de grootste consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5 keer verkozen tot ‘Beste Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919
opgericht als coöperatie voor werknemers van het Philips concern en in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf onderdeel
van Koninklijke Ahold NV.

