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Duurzame DIY-kerstkado’s vind je bij natuurlijke webshop Live Love
Eco
Traditionele verzorgings- en huishoudproducten bevatten vaak ingrediënten die schadelijk
kunnen zijn voor je huid en het milieu. “Als je producten zelf maakt, heb je 100% controle over
de ingrediënten en de kwaliteit ervan”, vertelt Nina Kalnay, oprichtster van natuurlijke webshop
Live Love Eco. “En toegeven: creatief experimenteren in de keuken is toch duizend keer leuker
dan weer een namiddagje Netflixen.” (knipoogt)
Nina Kalnay groeide op in Oostenrijk. Al op jonge leeftijd, werd ze gemotiveerd om
milieuvriendelijk te leven. “Ik herinner me nog goed dat we op school les kregen over
recycleren en waarom dat zo belangrijk is,” vertelt Nina. “Vanaf die dag belandde elk beetje
afval bij ons thuis - onder mijn wakend oog - steevast in de juiste sorteerbak. Mijn ouders
namen ook altijd Tupperwarepotjes mee naar de slager om wegwerpverpakking te
vermijden. Echte zero-wasters avant la lettre!” (lacht)
Als yogadocente en mama van drie is gezond en bewust leven nog steeds prioriteit voor
Nina. “Met onze drukke agenda’s hebben we vaak geen tijd noch energie om naar de
natuurwinkel te gaan. Met mijn webwinkel wil ik een gezond en duurzaam huishouden
toegankelijk, eenvoudig en betaalbaar maken voor iedereen.”

Bij Live Love Eco vind je een ruim assortiment aan natuurlijke grondstoffen, essentiële oliën,
gebruiksklare lifestyleproducten, workshops en DIY-pakketten. “Enkele jaren geleden begon
ik te experimenteren met zelf cosmetica- en poetsproducten maken,”, zegt Nina. “Maar het
prijskaartje daarvan liep al snel op aangezien je ingrediënten meestal in grote volumes moet
aankopen. En tegen de tijd dat ik alle ingrediënten had verzameld én afgewogen, zat ik al een
week zonder wasmiddel.” Om hier een oplossing voor te bieden, startte Nina met
kant-en-klare DIY-pakketten voor verzorgings- en huishoudproducten. Alle ingrediënten zijn al
afgewogen zodat je meteen aan de slag kan met de bijgevoegde recepten.
Speciaal voor de feestdagen, stelde Live Love Eco ook negen unieke DIY-kerstpakketten
samen. Ideaal als je dit jaar zelf kerstcadeaus wil maken óf om een creatieve vriend,
familielid of collega blij mee te maken. Van heerlijke bodypralines en romige bodybutter, tot
natuurlijk afwasmiddel of handige schuurcrème. Naast DIY-pakketten, vind je in de webshop
ook gebruiksklare duurzame cadeaus, zoals een stijlvolle koperen drinkfles, een sfeervolle
wierookbrander of een cadeaubon naar keuze.
www.liveloveeco.be is 24/7 geopend en verzendt binnen de hele Benelux. Levering wordt
verzorgd door Bpost binnen 5 werkdagen. Je kan je pakket ook afhalen op afspraak in de
pakketbrievenbus in Beekstraatkouter 78, 9301 Drongen.
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