
Hangtuintje & 
Natuurwandelingen 
Erop uit met de mooiste natuurwandelingen 
en thuis genieten van je eigen vrolijke 
hangtuintje. De natuur is van jou!

Cool bottle bag
Deze koeltas is een echte eyecatcher van 
kraftpapier. Onmisbaar voor een mooie 
fles wijn of bruisend water.

Vergeet je niet journal
Dit mooi gebonden boekje staat vol met 
tips en tricks en biedt ruimte voor eigen 
aantekeningen.

Dag van de Zorg 
sokken
Mooie sokken met een compleet 
eigen ontwerp. Ook mogelijk in 
rPET.

Movie night
Wie wil nou niet een heerlijke chill avond met een film 
erbij? Geef kippenvel cadeau met dit geweldig leuke 
thuis-filmpakket. 
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Pineut tafelwater in een gepersonaliseerde envelop
Hoe leuk. Iedere medewerker ontvangt een sfeervolle en persoonlijke envelop. 
Inclusief een zakje Pineut om zelf aardbei-hibiscus tafelwater te maken.

Vitamine pakket
Plant je eigen heerlijke groenten. Het 
is niet alleen leuk maar vooral ook erg 
gezond. Verpakt in een sfeervol kistje.

Rituals set
Tover je eigen badkamer om in een echte 
Hammam met de zuiverende geuren van 
rozemarijn en eucalyptus.

Papieren lunch- en koeltas
Deze handzame papieren lunch 
koeltas is ideaal voor dagelijks gebruik op 
de werkvloer of voor een dagje uit.

wordt met eigen  
naam verzonden

Superwaste Tealight
Ultieme gezelligheid met deze Tealight van 
gerecyclede theezakken van Superwaste.
Inclusief 2 theezakjes.
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The Grease Lightning
Creëer je eigen kaars met gebruikt 
frituurolie uit restaurants. Gegarandeerd 
gezellig.

Smartphone tas
Een handige smartphone tas is een 
musthave. Deze is zelfs gemaakt van rPET.

Tony’s traktatie 
Tony’s romige melkchocolade met 
een heerlijke vulling naar keuze. 
Voorzien van een gepersonaliseerde 
sleeve.

Senza siliconen vaas
Met deze siliconen vaas fleur je jouw 
interieur op. Plak het vaasje aan 
het raam. Niet alleen geschikt voor 
droogbloemen maar ook voor verse 
bloemen.

Voetenbad relax 
moment
Geef je voeten een 
positieve boost met dit 
verkwikkende voetenbad.

ook in zwart en  
wit verkrijgbaar

zoutvlokken
origineel verpakt

DAG VAN DE ZORG 2023

Delta 62, 6825 MS Arnhem | T +31 (0)55 3562 134 | info@artpoetrydesign.nl

geschikt voor brievenbus verzending |        duurzame keuze
neem contact met ons op voor beschikbaarheid en prijzen



Thee tubes set
Eerst genieten van heerlijke thee en 
daarna plaats je de lege buisjes in 
het houdertje. Super leuk om zelf 
droogbloemetjes of verse bloeiers 
aan toe te voegen.

Blossombs 
zaadbommetjes
Color your world met de vrolijk gekleurde 
zaadbommetjes van Blossombs. Creëer 
een ware bloemenzee en voedselparadijs 
voor bijen en vlinders.

Geïsoleerde mok
Thermische beker van hoge kwaliteit. 
Met een dubbele wand en een bamboe 
deksel. Verpakt in een mooi kraft doosje.

Happy Soaps Hand- 
en Voetcrème Bar
Met deze bars verzacht en verzorg 
je de huid, zonder ‘m vet te maken. 
Beide bars kun je zowel voor je 
handen als voeten gebruiken.  
Met de geur van frisse munt.

Verplegers 
horloge
Het ideale horloge voor 
iedereen die in de zorg 
werkt. 

verkrijgbaar in 
meerdere kleuren
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