


“Smeer niets op je huid dat je niet kunt eten” was Stella’s motto 

Daarom creëerde zij – al in 2013 – met liefde Miracles by Stella, een 100% pure & vegan verzorgingslijn, die ze 
eerst met de hand fabriceerde naar volle tevredenheid van een steeds groter groeiende klantenkring. 

Stella transformeerde door het maken van haar ‘Miracles’ van een rups naar vlinder. Vanaf dat moment wilde ze 
niets liever, dan haar levensgeluk en liefde delen.  

Judith, Stella’s dochter & haar compagnon Celesta zetten deze lijn graag professioneel voort nu Stella er niet meer 
is. De liefde die Stella in haar lijn heeft gestopt, is nog steeds voelbaar. 



Kenmerken van de Miracles by Stella lijn

-100% puur natuurlijke ingrediënten  

-100% vegan  

-Keurmerken NCS Vegan/EcoControl  

-Dierproefvrij  

-Duurzaam verpakt  

(Functionele verpakking van PP, geen omdoosjes, geen weg te gooien testers, een her te gebruiken cadeaudoos)  

-Voor mannen & vrouwen  

-Lekker ruikend  

-Eerlijkheid/transparantie  

-Een merk met een hart  



100% plantaardige producten 

De producten van Miracles by Stella zijn 100% plantaardig. Zij voldoen aan de Natural Cosmetic Standard (keurmerk NCS) 
en zijn volledig vegan. Dit betekent dat de producten geen dierlijke elementen bevatten en ook geen synthetische 
toevoegingen,  
zoals je bij veel andere vegan producten ziet. De basis van de lijn is aromatherapie en de kracht van kruiden.



                   Liefde voor jezelf en de aarde 
Miracles by Stella gunt iedereen wat de natuur te bieden heeft om jezelf goed te verzorgen. Judith & Celesta willen 
een zo klein mogelijke voetafdruk achterlaten, daarom hebben we besloten om niet met omdoosjes, bijsluiters en 
papieren samples te werken, dat wordt maar weggegooid. Zonde vinden we.  

De duurzaamheid van het merk is in alles doorgevoerd. We hebben daarom gekozen voor goed reclyclebare 
verpakkingen. De producten gaan lang mee, zodat je niet elke maand een verpakking weggooit. Zelfs de 
cadeaudoos is zo mooi gemaakt dat deze herbruikbaar is. 



Pluk de Dag Crème – 50 ml airless dispenser - voor alle huidtypes – met Damascus Roos & 
mango-olie  
Ingrediënten:  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Cetyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Mangifera Indica Seed Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol, Glyceryl Caprylate, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Polyglyceryl-10 Laurate, Citronellol**, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Linalool**, Tocopherol, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Xanthan Gum, Geraniol**, 
Potassium Sorbate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Phytic Acid, Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles, Commiphora Myrrha Oil, Limonene**, Citral**, Citric 
Acid, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil  

* From organic agriculture/biologisch ** Part of essential oils/bestanddeel uit etherische oliën  

Alle ingrediënten zijn puur natuur en hebben allemaal een duidelijke functie, er zit niets in dat overbodig is.  

De Pluk de Dag Crème zorgt ervoor dat je huid de hele dag beschermd is tegen invloeden van buitenaf, door de 
combinatie van verzorgende oliën als zonnebloem-, mango-, kokos-, jojoba-, macadamia- en lavendelolie. De aanwezige 
avocado-olie en de toegevoegde Aloë Vera poeder beschermt zelfs in geringe mate tegen UV-stralen (geen UV-factor). 
Het rozenwater van de Damascus-roos is toegevoegd voor de zalige geur.  

Er is in de Miracles-lijn specifiek voor gekozen om geen differentiatie in huidtypes te maken, omdat dit in onze visie 
helemaal niet nodig is. De huid is in staat van binnenuit de balans te herstellen, mocht deze verstoord geraakt zijn. En 
onze Miracles helpen je daar met liefde bij!  



Goede Nacht Crème – 50 ml airless dispenser - voor alle huidtypes – met Damascus Roos & 
arganolie  
Ingrediënten:  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Mangifera Indica Seed Oil, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Glyceryl Caprylate, Alcohol, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cetyl Palmitate, 
Lavandula Angustifolia Oil, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Polyglyceryl-10 Laurate, Citronellol**, Cetyl Alcohol, Linalool**, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder*, Tocopherol, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Xanthan Gum, Geraniol**, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract, Phytic 
Acid, Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles, Commiphora Myrrha Oil, Limonene**, Citral**, Citric Acid, Lactic Acid, Lavandula Hybrida 
Grosso Herb Oil  

* From organic agriculture/biologisch ** Part of essential oils/bestanddeel uit etherische oliën  

Noot: Alle ingrediënten zijn puur natuur en hebben allemaal een duidelijke functie, er zit niets in dat overbodig is.  

De Goede Nacht Crème zorgt ervoor dat je huid 's nachts opleeft, door de voedende werking van de ingrediënten als 
goudsbloemextract (Calendula), lavendel, jojoba-, macadamia-, amandel- en heldere arganolie. Het rozenwater van de 
Damascus-roos is toegevoegd voor de zalige geur.  

Er is in de Miracles-lijn specifiek voor gekozen om geen differentiatie in huid-types te maken, omdat dit in onze visie helemaal 
niet nodig is. De huid is in staat van binnenuit de balans te herstellen, mocht deze verstoord geraakt zijn. En onze Miracles 
helpen je daar met liefde bij!  



Frisse Dag Deodorant – 50 ml deodorant stick - voor alle huidtypes - met munt & salie  
Ingrediënten:  

Sodium Bicarbonate, Zea Mays Starch, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Coco-
Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera, Caprylic/
Capric Triglyceride, Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Cera, Mangifera Indica Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Mentha 
Arvensis Herb Oil, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Tocopherol, Linalool**, Salvia Officinalis Oil, Ascorbyl Palmitate, 
Limonene**, Geraniol**  

* From organic agriculture/biologisch ** Part of essential oils/bestanddeel uit etherische oliën  

Noot: Alle ingrediënten zijn puur natuur en hebben allemaal een duidelijke functie, er zit niets in dat niet nodig is  

Er is in de Miracles-lijn specifiek voor gekozen om geen differentiatie in huid-types te maken, omdat dit in onze visie 
helemaal niet nodig is. De huid is in staat van binnenuit de balans te herstellen, mocht deze verstoord geraakt zijn. En 
onze Miracles helpen je daar met liefde bij!  

Deze Frisse Dag Deodorant stick zorgt ervoor dat je je de hele dag fris voelt zonder te vlekken en zonder een 
overheersende geur. De stick bevat lavendel, wat verzachtend werkt, munt heeft een verfrissende werking en een kleine 
hoeveelheid Salie tezamen met de basis van Baking Soda werkt desinfecterend. We gebruiken expres geen Tea Tree in 
verband met de vele allergische reacties die dat geeft.  

De toevoeging van Maiszetmeel zorgt ervoor dat transpiratievocht goed opgenomen wordt. Door al deze natuurlijke 
elementen is deze deodorant veel krachtiger en milder voor de huid, dan een industriële deodorant. Bovendien bevat de 
Frisse Dag Deodorant geen aluminium, wat schadelijk kan zijn, zoals in veel synthetische deo’s gebruikelijk is. Daarbij 
hebben we ervoor gekozen om de deodorant vegan te maken, in plaats van bijenwas gebruiken we een mix aan 
plantaardige was-soorten.  



Cadeauset Stella’s Favorites – cadeaudoos met magneetsluiting (herbruikbaar) met de 
volgende 3 producten:  

-Pluk de Dag Crème – 50 ml airless dispenser  

-Goede Nacht Crème – 50 ml airless dispenser 

-Frisse Dag Deodorant - 50 ml deodorant stick  

Afmetingen: 20 x 20 x 5 cm  
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