
AT A GLANCE
WORKBOOK





EXPERT SKIN CARE
FACE

SUBLIME SKIN

ESSENTIAL

ACTIVE PURENESS 

HYDRAMEMORY

REMEDY

RENIGHT

BODY

BODY STRATEGIST 

BODY ACTIVE

SPECIALIST

SUN

SUN SOUL

WATER SOUL

RITUAL
TRANQUILLITYTM

AROMASOUL

CERTIFIED ORGANIC
FACE BODY

SACRED NATURE

NATURAL REMEDIES

AGING

DAILY CARE

IMPURITY

HYDRATION

SENSITIVITY

NIGHT

CELLULITE & TONE

FITNESS 

MANI PEDI

PREPARATION 
PROTECTION 

AFTERSUN

WELLBEING

REVITALIZE

NOURISHMENT

REBALANCING

INHOUD





EXPERT SKIN CARE
fACE



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN & 
WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 
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SUBLIME SKIN
MICROPEEL LOTION

pH 4 – 5 
100ml

perfectionerende 
gezichtslotion voor 

een zachte, dagelijkse 
exfoliatie 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

2,5% MELKZUUR
Alfahydroxyzuur voor een 

doeltreffende exfoliatie en een 
gehydrateerde huid

2,5% GLUCONOLACTON
Polyhydroxyzuur dat 

de huid geleidelijk en op een 
delicate wijze exfolieert

vernieuwt geleidelijk de huidtextuur

stralende en gladde huid 

uniforme teint en correctie 
van de tekenen van veroudering

95% van de panelleden is het ermee 
eens dat de huid zacht en glad is*
90% bevestigt dat het product een 
poriënverfi jnende werking heeft*

95% is het ermee eens dat de huid 
klaar is voor het volgende product*

90% bevestigt dat het product 
de huid verheldert*

dermatologische en klinische test

* onafhankelijke laboratoriumtest, 
zelfevaluatie, 20 vrouwen, 

na 1 applicatie

ideaal om 
de huid dag na dag te 

vernieuwen en ze een prima en 
stralende aanblik te geven 

maakt de huid ontvankelijker 
voor de volgende 
behandelingen

kan het hele jaar door worden 
gebruikt, in alle klimaten
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SUBLIME SKIN
INTENSIVE SERUM

pH 5 – 6 
30ml

gezichtsserum met een 
alomvattende anti-aging 

werking 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

ACETYL HEXAPEPTIDE - 8
hexapeptide met een 

botoxachtige werking dat 
de spier ontspant en de 

celveroudering tegengaat

MICRO- EN MACRO-
HYALURONZUUR 

opvullend

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen 

corrigeert geleidelijk rimpels en 
expressielijntjes

fi ller-effect op rimpels  
en bij verslapte huid

de huid ziet er gladder en compacter 
uit

FILLER-EFFECT 
-25% rimpeldiepte *

70% heeft een zachtere huid met een 
betere textuur**

95% heeft een stevigere huid***

dermatologische en klinische test

*onafhankelijk laboratorium, 
instrumentele evaluatie, 40 vrouwen, 

28 dagen gebruik.
**onafhankelijk laboratorium, klinische 

evaluatie, 40 vrouwen, 28 dagen 
gebruik.

*** onafhankelijk laboratorium, 
instrumentele evaluatie, 20 vrouwen, 
28 dagen gebruik van Serum + Fluid 

Cream of Serum + Crème.

ideaal als schoon cosmetisch 
alternatief
voor fi llers 

frisse en lichte textuur
onmiddellijke absorptie

geschikt voor alle huidtypen

aanbevelen in combinatie met 
oog- en exfoliërende producten 

niet op beschadigde of 
geïrriteerde huid aanbrengen

contact met de ogen vermijden

de handen na gebruik wassen
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SUBLIME SKIN
FLUID CREAM 

pH 5 – 6 
60ml

vloeibare vullende crème

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

98,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

MICRO- EN MACRO-
HYALURONZUUR + EXTRACT 
VAN CHINESE PIOENROOS +

SMALLE WEEGBREE
vullend en verstevigend

ACETYL TETRAPEPTIDE 9-11
stimuleren de synthese 

van collageen, wat de huid 
verstevigt

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen 

Alomvattende werking op hydratatie, 
collageen en elastine 

evenals op de adipocyten voor een 
vullend en verstevigend effect

strakker omlijnde gezichtscontouren, 
gladde trekken, 
stralende huid

FILLER-EFFECT
85% van de panelleden meldt 

een vullend effect*
90% van de panelleden meldt 

een gladmakend effect *
80% van de panelleden meldt 

een liftend effect *

dermatologische en klinische test
* onafhankelijke klinische 

laboratoriumtest, instrumentele 
evaluatie, 20 vrouwen, 

28 dagen gebruik.

hydraterende  
en lichte structuur

normale tot gemengde huid 
die de eerste tekenen van 

veroudering vertoont

ideaal voor warme en vochtige 
klimaten

aanbevelen in combinatie met 
serum, exfoliërende en anti-

aging oogproducten 

SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - HOME CARE

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, 
Smalle weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
DUIZENDBLAD
botanisch extract, bestudeerd in de Davines Village Scientifi c Garden, stimuleert de 
synthese van collageen en versterkt de nieuwe Archi-lift™-technologie.
ACETYL HEXAPEPTIDE-8
maakt de expressielijntjes minder zichtbaar en draagt bij tot het verminderen van 
de degeneratie veroorzaakt door senescente cellen. Versterkt de nieuwe Archi-lift ™ 
-technologie.

Volledig assortiment aan effectieve en 
schone formuleringen om de huidvernieu-
wing, de correctie van rimpels, het verlies 
van tonus en de tekenen van veroudering 

veroorzaakt door senescente cellen en 
Degener-aging™ te ondersteunen.



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN & 
WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP

SUBLIME SKIN
CREAM

pH 5 – 6 
60 ml

voedende verstevigende 
crème

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

98,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

MICRO- EN MACRO-
HYALURONZUUR + EXTRACT VAN 

CHINESE PIOENROOS +
SMALLE WEEGBREE

vullend en verstevigend   

ACETYL TETRAPEPTIDE 9-11
 stimuleren de synthese van 

collageen, wat de huid verstevigt

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen 

SHEABOTER 
voedt en beschermt   

versteviging van de huid 
vermindering van rimpels

intensieve voeding 

FILLER-EFFECT
85% van de panelleden meldt een 

vullend effect*
95% van de panelleden meldt een 

gladmakend effect*
90% van de panelleden meldt een 

liftend effect*

dermatologische en klinische test

* onafhankelijke klinische 
laboratoriumtest, instrumentele 
evaluatie, 20 vrouwen, 28 dagen 

gebruik.

hydraterende textuur  

aanbevolen voor de normale 
tot droge huid die de eerste 

tekenen van veroudering 
vertoont

ideaal voor koude en strenge 
klimaten

aanbevelen in combinatie met 
serum, exfoliërende en anti-

aging oogproducten 
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SUBLIME SKIN
PEEL PADS

pH 3.8 – 4.2 
28 stuks

dubbele peelingschijfjes

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

95,5% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

intensieve behandeling 
28 dagen

 3,5% GLYCOLZUUR 
exfoliërend en anti-aging 

2,5% MELKZUUR 
exfoliërend en hydraterend 

3% CITROENZUUR
exfoliërend en ontgiftend 

HYALURONZUUR 
vestevigend en vullend 

een strakke en stralende huid

vermindering van rimpels, verkleuring 
en tekenen van veroudering

83% vindt dat de huid verfi jnd is aan 
het einde van de behandeling*

89% is tevreden met het product*
dermatologische en klinische test

* internationale paneltest. 
66 vrouwen. 4 weken gebruik

verdikte rijpe huid met 
merkbare fotoveroudering

intensieve maandelijkse 
behandeling: 28 dagen lang 

elke dag aanbrengen

ideaal voor het verjongen, 
het egaliseren van de teint, 

bij het begin van elk seizoen 
en ter ondersteuning van 

professionele peelings

WAARSCHUWINGEN
Niet aanbrengen rond de ogen of op beschadigde huid. Niet gebruiken 

bij acne in de actieve fase, virale infecties 
veroorzaakt door Herpes Simplex, capillaire fragiliteit en melasma, 
tijdens zwangerschap en borstvoeding, in geval van allergie en/of 

bekende overgevoeligheid voor één of meer van de componenten. 3/4 
maanden wachten na esthetische gezichtschirurgie, 

laserbehandelingen, dermabrasie. Blootstelling aan de zon beperken 
en een zonnebrandcrème met minimum SPF 30 ter bescherming 

aanbrengen.
In het geval van irritatie, het gebruik stopzetten.
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SUBLIME SKIN
EYE CREAM
pH 5 – 7.3 

15ml

verstevigende oogcrème

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

96,6% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

GETITREERD EXTRACT 
VAN SMALLE WEEGBREE

verstevigend en beschermend 
verhelderend

remming van microRNA

CAFEÏNE EN ESCINE
reductie van zwellingen en 

wallen

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen  

vermindering van rimpels, wallen en 
donkere kringen

100% is het ermee eens dat de 
oogcountouren 

helderder en egaler zijn*
100% heeft opgemerkt op dat 

de wallen onder de ogen kleiner 
geworden zijn*

95% is het ermee eens dat de rimpels 
rond de ogen verminderd zijn*

dermatologische, oftalmologische en 
klinische test

*onafhankelijke klinische 
laboratoriumtest, zelfevaluatie, 20 

vrouwen, 56 dagen gebruik

romige en vullende textuur

aanbevolen voor vermoeide 
ogen, gekenmerkt door rimpels, 

wallen of kraaienpootjes

SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - HOME CARE

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, 
Smalle weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
DUIZENDBLAD
botanisch extract, bestudeerd in de Davines Village Scientifi c Garden, stimuleert de 
synthese van collageen en versterkt de nieuwe Archi-lift™-technologie.
ACETYL HEXAPEPTIDE-8
maakt de expressielijntjes minder zichtbaar en draagt bij tot het verminderen van 
de degeneratie veroorzaakt door senescente cellen. Versterkt de nieuwe Archi-lift ™ 
-technologie.

Volledig assortiment aan effectieve en 
schone formuleringen om de huidvernieu-
wing, de correctie van rimpels, het verlies 
van tonus en de tekenen van veroudering 

veroorzaakt door senescente cellen en 
Degener-aging™ te ondersteunen.



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN & 
WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP
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SUBLIME SKIN
EYE PATCH 
pH 5 – 7 

6 paar hydrogel

oogmasker met peptiden 
voor een onmiddellijk 

effect

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

97,3% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

 verspreiding van
high-tech hydrogel

COMPLEX VAN PEPTIDEN MET 
HESPERIDINE

vermindering van zwellingen 
en wallen

COMPLEX VAN PEPTIDEN 
MET CHRYSINE

vermindering van donkere 
kringen 

anti-blauw effect

HEXAPEPTIDE
stimuleert het collageen - anti-

rimpel 

vermindert onmiddellijk de tekenen  
van vermoeidheid en van de tijd

80% van het panel vindt dat de wallen 
verminderd zijn*

80% van het panel is tevreden 
na 1 enkele applicatie*

80% van het panel vindt dat de blik 
er minder vermoeid uitziet*

dermatologische, oftalmologische 
en klinische test

*onafhankelijke laboratoriumtest. 
20 personen 30 dagen

aanbevolen voor vermoeide 
ogen, gekenmerkt door rimpels 

en wallen

ideaal voor momenten van 
bijzondere vermoeidheid

na een reis met het vliegtuig, 
voor wie contactlenzen draagt 
en lang op een computer werkt
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SUBLIME SKIN
LIFT MASK
pH 4.5 - 5.5 

60 ml

liftend masker dat moet 
afgespoeld worden. 

Verstrakt zichtbaar de 
contouren van het gezicht

 en de hals

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

98,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

TAPIOCAZETMEEL
creëert een elastische fi lm met 
een onmiddellijk verstrakkende 

werking

1% MACRO-HYALURONZUUR 
opvullend

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen 

liftend en onmiddellijk vullend effect. 
Kan overdag aangebracht worden voor 

een onmiddellijk versterkend effect
of 's nachts om de gelaatstrekken

 gladder te maken

100% van de panelleden vindt de huid 
compacter en strakker*

100% van de panelleden vindt  
de huid soepeler en gladder*

100% van de panelleden vindt dat de 
teint stralend en  

egaler is*
100% van de panelleden stelt  

het product op prijs* 

dermatologische en klinische test

*zelfevaluatie 20 vrouwen na een 
applicatie

ideaal voor de rijpere en ouder 
wordende huid. Kan in alle 
klimaten gebruikt worden

aanbrengen
 met een penseel voor een 
precies en egaal resultaat 

Prima voor een bijzondere 
gelegenheid!
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SUBLIME SKIN
LIFT & FIRM

AMPUL
pH 6 - 7 

7 glazen ampullen

anti-aging 
concentraat 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99,5% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

ACETYL HEXAPEPTIDE - 1
botoxachtige werking die de 

spieren ontspant

OLIGOPEPTIDE 1 
(PLANTAARDIG EGF)

maakt de huid compacter 
en stimuleert de synthese 
van collageen, elastine en 

hyaluronzuur 

0,5% HYALURONZUUR 
MACRO 

hydraterend en vullend   

intensieve behandeling om de tonus 
te verbeteren, de huid compacter 

te maken en de eerste tekenen van 
veroudering te bestrijden

ONMIDDELLIJK
100% van de vrouwen vindt dat de 
huid compacter, gladder en voller is.

NA EEN WEEK
90% van de vrouwen vindt dat de 

huid steviger is en dat oppervlakkige 
rimpels en expressielijntjes minder 

zichtbaar zijn.* 

*klinische tests van een onafhankelijk 
laboratorium_ panel van 20 personen

  tussen 40 en 60 jaar.

onmiddellijke en langdurige 
werking

dubbel aanbrengen voor een 
beter resultaat

korte en doeltreffende routine 
(1-2 weken)

SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - HOME CARE

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, smalle 
weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
DUIZENDBLAD
botanisch extract, bestudeerd in de Davines Village Scientifi c Garden, stimuleert de 
synthese van collageen en versterkt de nieuwe Archi-lift™-technologie.
ACETYL HEXAPEPTIDE-8
maakt de expressielijntjes minder zichtbaar en draagt bij tot het verminderen van 
de degeneratie veroorzaakt door senescente cellen. Versterkt de nieuwe Archi-lift ™ 
-technologie.

Volledig assortiment aan effectieve en 
schone formuleringen om de huidvernieu-
wing, de correctie van rimpels, het verlies 
van tonus en de tekenen van veroudering 

veroorzaakt door senescente cellen en 
Degener-aging™ te ondersteunen.



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN & 
WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP
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SUBLIME SKIN
OIL SERUM

30 ml

voedende nachtolie 
met regeneratieve 
eigenschappen om 
extreme droogheid 

en huidverdunning te 
bestrijden

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™ 

Zonder bewaarmiddelen
99,5% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

DUURZAME 
MARACUJA-OLIE 

zet de fi broblasten ertoe aan om 
meer collageen en elastine te 

produceren.           
      

ABESSIJNSE OLIE 
voedt en beschermt de huid 

de huid is gevoed, glad en beter 
beschermd

de crème aanbrengen voor een 
intensieve voedende werking 

de synthese van hyaluronzuur neemt 
toe met 54%

de synthese van collageen neemt toe 
met 16%

de synthese van elastine neemt toe 
met 17%

dermatologische en klinische test

het aanbrengen van 
 de Oil Cream 's nachts is 

aanbevolen voor een extreem 
droge huid

ook ideaal 
voor strenge klimaten
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SUBLIME SKIN
OIL CREAM
pH 5 - 5.5 

60 ml

ultrarijke crème op basis 
van olie voor de huid met 

zichtbare tekenen van 
veroudering. Bestrijdt 

extreme droogheid, het 
dunner worden van de 
huid en het verlies van 

stevigheid.

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™ 

97,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

WITLOFEXTRACT
 op het niveau van de huid 

stimuleert het de functionaliteit 
van de vitamine D-receptoren, 

waardoor de barrièrefunctie van 
de huid wordt versterkt.

BIOTECHNOLOGISCH 
ZEEËXTRACT  

verbetert de verbinding tussen 
de keratinocyten en de cellen in 
de opper- en lederhuid, hetgeen 

de functie van de huid en de 
synthese van nieuw collageen 

optimaliseert.

de huid ziet er diep 
 gevoed, stevig en compact uit 

de synthese  
van collageen neemt toe met +14%

dermatologische en klinische test

bij een extreem droge huid, is 
het aanbevolen om de crème 

's avonds na het Oil Serum aan 
te brengen  

SUBLIME SKIN
AGING 50+

IN HET KORT - HOME CARE

WITLOFEXTRACT
op het niveau van de huid stimuleert het de functionaliteit van de vitamine 
D-receptoren, waardoor de barrièrefunctie van de huid wordt versterkt.
BIOTECHNOLOGISCH ZEEËXTRACT 
verbetert de verbinding tussen de keratinocyten en de cellen in de opper- en lederhuid, 
hetgeen de functie van de huid en de synthese van nieuw collageen optimaliseert.
DUURZAME MARACUJA-OLIE
afkomstig van zaden die door de voedingsindustrie worden weggegooid. Rijk aan 
tocoferolen. Zet de fi broblasten ertoe aan om meer collageen te produceren.

Specifi eke formuleringen voor de behan-
deling van droge, dunner wordende huid 

en verlies van densiteit als gevolg van 
Hormon-AgingTM, een veroudering die 

het gevolg is van de hormonale verande-
ringen die optreden in de menopauze.



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN & 
WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 
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SUBLIME SKIN
CORRECTOR

pH 6 - 65
30 ml

plaatselijk aan te brengen 
serum met ophelderende 

werking, voor ouderdoms- of 
zonnevlekken 

vermindert de verkleuring 
en bestrijdt het opnieuw 
verschijnen van vlekken

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

siliconenvrij. 95% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

TRI-WHITE COMPLEX: 

TAMARINDE-EXTRACT
ontstekingsremmend

PUNARNAVA-EXTRACT 
& 

4-N-BUTYLRESORCINOL
blokkeren de synthese en het 

transport van melanine

KERATOLYTISCH ENZYM
werkt in op de accumulatie van 

melanine
en exfolieert

dagelijkse bescherming 

bevordert een  
egalere en jonger uitziende 

teint

maakt de vlekken minder 
zichtbaar 

in 2 maanden 

klinisch getest

Het is aangeraden de 
beautyroutine te vervolgen met 

Color Perfect SPF50 

ideaal voor
gezicht, decolleté, handen

BE
SC

HE
RM

IN
G

VO
OR

 E
LK

E 
DA

G

SUBLIME SKIN
COLOR PERFECT 

SPF 50
pH 5.3 - 6.3 

40 ml

gelijkmakende gekleurde 
gezichtscrème met een hoge 
UVA UVB zonnebescherming

voor een egalere en heldere 
teint

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

siliconenvrij. 66% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

PALMITOYL GLYCINE 
beschermt het collageen en de 
elastine. Voor een stevigere en 

soepelere huid 

UVA UVB FILTERS 
combinatie van chemische en 

fysieke filters

dagelijkse bescherming 
met een onmiddellijk 

verhelderend en gelijkmakend 
effect

dermatologisch getest

ideaal als grondlaag voor 
make-up

kan gecombineerd worden met 
elke beautyroutine als ultieme 

bescherming  

SUBLIME SKIN
VLEKKENCORRECTIE

IN HET KORT - HOME CARE

TRI-WHITE COMPLEX
een exclusief complex van natuurlijke ingrediënten en high-tech moleculen, 
geïnspireerd op het Kligman-trio, die in synergie inwerken op de drie stappen die de 
pigmentatie reguleren. 
PALMITOYL GLYCINE
lipoaminozuur dat de eiwitstructuur van de huid bestaand uit collageen en elastine 
beschermt. Het resultaat is een nieuwe tonus en elasticiteit.
UVA UVB FILTERS
combinatie van chemische en fysieke filters. Deze beschermen de huid doeltreffend 
en de textuur is eenvoudig aan te brengen.

Specifieke formuleringen voor de behan-
deling van droge, dunner wordende huid 

en verlies van densiteit als gevolg van 
Hormon-AgingTM, een veroudering die 

het gevolg is van de hormonale verande-
ringen die optreden in de menopauze.



SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - PROFESSIONAL

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, 
smalle weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
PEPTIDEN, CHRYSINE EN HESPERIDINE
versterken en revitaliseren de oogcontouren. 
ALFA- EN POLYHYDROXYZUREN 
huidvernieuwing en stralende teint. 

Krachtige Archi-lift™-technologie om de 
celveroudering en de degeneratie van de 

huidstructuur te bestrijden.  De Double 
Peel Methode maakt vooruitstrevende en 

aanpasbare peelingbehandelingen voor 
een diepe vernieuwing mogelijk.

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN SUGGESTIES EN  

OPMERKINGEN

VO
OR

BE
RE

ID
IN

G 
PE

EL
IN

G

SUBLIME SKIN
ACID PREPARATOR 

pH 3.5 - 4.5
280ml

Zure voorbereider 
 voor behandelingen op 

basis van AHA

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

98,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

CITROENZUUR 
&

ARGININE
voorbereiding en stabilisatie 

van de pH

de lichtzure pH (3.5- 4.5) verlaagt 
de pH van de huid en vermindert de 
stress waaraan de huid blootgesteld 
wordt tijdens de inwerktijd van het 

masker met hydroxyzuur

WAARSCHUWINGEN
Het product bevat een 

alfahydroxyzuur (aha). Dit kan 
de gevoeligheid van de huid 

en het risico op brandwonden 
verhogen. Een zonnebrandcrème 

op het gezicht aanbrengen en 
de blootstelling aan de zon 

beperken, zowel tijdens als een 
week na het gebruik van het 

product. 

VO
OR

BE
RE

ID
IN

G 
PE

EL
IN

G

SUBLIME SKIN
PEEL BOOSTER 

pH 3.5 - 4.5
280ml

Oplossing met melkzuur

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

97% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

CITROENZUUR 
&

ARGININE
voorbereiding en stabilisatie 

van de pH

reduceert de dikte van de huidlaag. 
Wordt aangebracht voor de specifieke 

peelings en verbetert de absorptie 
ervan, hetgeen de doeltreffendheid 

verhoogt.

WAARSCHUWINGEN
Niet aanbrengen rond de ogen 
of op beschadigde huid. Niet 

gebruiken bij acne in de actieve 
fase, virale infecties veroorzaakt 
door Herpes Simplex, capillaire 

fragiliteit en melasma (met 
uitzondering van Sublime 
Skin Bright Peel), tijdens 

zwangerschap en borstvoeding, in 
geval van allergie en/of bekende 

overgevoeligheid voor één of
 meer van de componenten. 

4 maanden wachten na 
esthetische gezichtschirurgie, 

laserbehandelingen, dermabrasie.
Blootstelling aan de 
zon beperken en een 

zonnebrandcrème met minimum 
SPF 30 ter bescherming 

aanbrengen. In het geval van 
irritatie, het gebruik stopzetten.

de peeling met een schoon en 
droog penseel aanbrengen

de huid voorbereiden 
zoals aangegeven in de 

behandelingsfiche

AN
TI

-A
GI

NG
 P

EE
LI

NG
  

SUBLIME SKIN
AGE PEEL 

pH 3.5 - 4.5
280ml

Verzachtende 
oplossing

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

60,6% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

30% GLYCOLZUUR AHA
diepe vernieuwing en anti-

aging effect

8% GLUCONOLACTON
PHA 

zachte en geleidelijke 
exfoliatie 

0,5% FYTINEZUUR
beschermt tegen oxydatieve 

stress

de combinatie van zuren stimuleert 
een diepe huidvernieuwing. Ze 

verbetert de huidtextuur en 
vermindert de zichtbaarheid van 

lijntjes en rimpels veroorzaakt door 
chrono- en fotoveroudering. Maakt de 
huid zacht en glanzend en zorgt voor 

een gezond en verjongd uiterlijk.

dikkere, doffe huid met rimpels en 
expressielijntjes

AN
TI

-V
LE

KK
EN

 P
EE

LI
NG

SUBLIME SKIN
BRIGHT PEEL               
pH 3.5 - 4.5

280ml

Verhelderende 
oplossing

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

88,4% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

30% MELKZUUR
AHA

exfoliërend, hydraterend 
Opvullend

5% AMANDELZUUR
AHA

exfoliërend, verhelderend

de specifieke combinatie van zuren 
stimuleert de celvernieuwing en 

heeft een specifieke verhelderende 
werking

 maakt de huid onmiddellijk helder 
en egaal

werkt in synergie met specifieke 
verhelderende producten om donkere 

vlekken te verwijderen

bij verdikte huid of huid met 
verkleuring of donkere vlekken

mag bij melasma gebruikt worden

PE
EL

IN
G 

VO
OR

 D
EL
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AT

E 
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SUBLIME SKIN
DELICATE PEEL

pH 3.5 - 4.5
280ml

Delicate, gladmakende 
oplossing

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

85,1%
ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong

10% GLYCOLZUUR
AHA

diepe vernieuwing en anti-
aging effect

10% GLUCONOLACTON 
PHA

zachte en geleidelijke 
exfoliatie

5% LACTOBIONZUUR
exfoliërend, hydraterend en 

antioxiderend 

de specifieke combinatie van zuren 
stimuleert de celvernieuwing en 
heeft een verhelderende en anti-

aging werking

het percentage aan zuren is berekend 
om de beste resultaten te behalen 

zonder de delicate of gevoelige huid 
te stresseren



SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - PROFESSIONAL

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, smalle 
weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
PEPTIDEN, CHRYSINE EN HESPERIDINE
versterken en revitaliseren de oogcontouren. 
ALFA- EN POLYHYDROXYZUREN 
huidvernieuwing en stralende teint. 

Krachtige Archi-lift™-technologie om de 
celveroudering en de degeneratie van de 

huidstructuur te bestrijden.  De Double 
Peel Methode maakt vooruitstrevende en 

aanpasbare peelingbehandelingen voor 
een diepe vernieuwing mogelijk.

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN SUGGESTIES EN 

OPMERKINGEN

AF
RO

ND
IN

G 
PE

EL
IN

G

SUBLIME SKIN
NEUTRALIZER

pH 8 - 10
280ml

Neutraliserende
gezichtslotion

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99,2% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

ARGININE 
pH-stabilisatie en bescherming

neutraliseert op een delicate 
wijze de werking van de

 Alfahydroxyzuren en herstelt de 
fysiologische pH van de huid

minder roodheid en irritatie. De 
huid blijft gehydrateerd.

applicatie na 
 het gebruik van een zure pH

enkel voor professioneel gebruik.

LI
FT

EN
D 

M
AS

KE
R

SUBLIME SKIN
PEEL-OFF MASK

6+6 doses voor eenmalig gebruik

Vullend en verstevigend 
masker 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

VITAMINE PP
activeert de microcirculatie en 

reoxygeneert

HEXAPEPTIDE
opvullend

ALGINATEN (BRUINE ALGEN)
remineraliserend, verstevigend

verenigt grote doeltreffendheid 
en handigheid

Het masker gelatineert zodra 
het in contact komt met het 
activeringspoeder, zonder de 

toevoeging van water 

Het is fris en verkwikkend en 
stolt in een paar minuten. Na 

verwijdering is de huid verstevigd, 
gereactiveerd en opgevuld

Ook geschikt als aanvullende 
anti-aging in combinatie met 
professionele behandelingen

OO
GM

AS
KE

R

SUBLIME SKIN
EYE PATCH
12 STUKS

Oogmasker met 
peptiden voor een 
onmiddellijk effect 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

97,3% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

COMPLEX VAN PEPTIDEN
MET HESPERIDINE

vermindering van zwellingen en 
wallen

COMPLEX VAN PEPTIDEN
MET CHRYSINE

vermindering van donkere 
kringen

anti-blauw effect

HEXAPEPTIDE
stimuleert het collageen

anti-rimpel

heel fris, aangenaam en 
eenvoudig te gebruiken

vlot te gebruiken voor een 
snelle actie of als intensieve 

behandeling

wist in een paar minuten
  de tekenen van vermoeidheid 

uit

met een langer durende 
applicatie, tot een uur, werkt het 

grondig in op de tekenen van 
veroudering

geschikt als aanvullende 
behandeling in combinatie met 
professionele behandelingen

PE
EL

IN
G 

SUBLIME SKIN
MICROPEEL LOTION

pH 4 - 5
300ml

perfectionerende 
gezichtslotion voor 

een zachte, dagelijkse 
exfoliatie 

CONSCIOUS SKIN 
SCIENCE™

99% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

2,5% MELKZUUR
Alfahydroxyzuur voor een 

doeltreffende exfoliatie en een 
gehydrateerde huid

2,5% GLUCONOLACTON
Polyhydroxyzuur dat de huid 
geleidelijk en op een delicate 

wijze exfolieert

vernieuwt geleidelijk de 
huidtextuur 

stralende en gladde huid 

uniforme teint en correctie van de 
tekenen van veroudering

maakt de huid ontvankelijker 
voor de volgende behandelingen



SUBLIME SKIN
AGING

IN HET KORT - PROFESSIONAL

ARCHI-LIFT™ 
exclusieve technologie voor een alomvattende werking op de drie pijlers van de 
huid: water, lipiden, eiwitten. Met hyaluronzuur, extract van Chinese pioenroos, smalle 
weegbree en twee peptiden: Acetyl Tetrapeptide-11 en Acetyl Tetrapeptide-9.
PEPTIDEN, CHRYSINE EN HESPERIDINE
versterken en revitaliseren de oogcontouren. 
ALFA- EN POLYHYDROXYZUREN 
huidvernieuwing en stralende teint. 

Krachtige Archi-lift™-technologie om de 
celveroudering en de degeneratie van de 

huidstructuur te bestrijden.  De Double 
Peel Methode maakt vooruitstrevende en 

aanpasbare peelingbehandelingen voor 
een diepe vernieuwing mogelijk.

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN SUGGESTIES EN  

OPMERKINGEN

AG
IN

G_
LI

FT
IN

G

SUBLIME SKIN
INTENSIVE SERUM

pH 5 - 6
150ml

gezichtsserum met een 
alomvattende anti-aging 

werking 

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™

99% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen 

ACETYL HEXAPEPTIDE - 8
hexapeptide met een 

botoxachtig effect dat de spier 
ontspant

MICRO- EN MACRO-
HYALURONZUUR 

opvullend

corrigeert geleidelijk rimpels 
en expressielijntjes

filler-effect op rimpels en bij 
verslapte huid

de huid ziet er gladder en 
compacter uit

uitstekend voor alle huidtypen, 
in het bijzonder voor de rijpere 

huid 

alleen gebruikt, ook geschikt 
voor de olieachtige huid 

en tijdens de zomermaanden 

AG
IN

G_
LI

FT
IN

G

SUBLIME SKIN
FLUID CREAM

pH 5 - 6
200ml

vloeibare vullende crème

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™

98,8% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

DUIZENDBLAD
stimuleert de synthese van 

collageen
 

MICRO- EN MACRO-
HYALURONZUUR 

+ EXTRACT VAN CHINESE 
PIOENROOS 

+ SMALLE WEEGBREE
vullend en verstevigend

ACETYL TETRAPEPTIDE 9-11
stimuleren de synthese van 

collageen 
voeden de huid op diepgaande 

wijze

strakker omlijnde 
gezichtscontouren 

gladde trekken, 
stralende huid

uitstekend voor alle huidtypen, 
in het bijzonder voor de rijpere 

huid 

ideale als anti-aging afsluiting 
bij elke behandeling 



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN

AG
IN

G 
50

+_
 V

ER
ST

EV
IG

EN

SUBLIME SKIN
OIL SERUM

50ml

regenerend en voedend serum-in-olie om 
uiterste droogheid en verdunning van de 

huid te bestrijden  

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

Zonder bewaarmiddelen
99,5% ingrediënten van natuurlijke 

oorsprong

DUURZAME 
MARACUJA-OLIE

zet de fi broblasten ertoe aan  
om meer collageen en elastine te 

produceren

ABESSIJNSE OLIE
voedt en beschermt de huid 

de huid is gevoed, glad en beter 
beschermd

AG
IN

G 
50

+_
 V

ER
ST

EV
IG

EN

SUBLIME SKIN
OIL CREAM
pH 5 - 5.5

200ml

ultrarijke crème op basis van olie voor 
de huid met zichtbare tekenen van 

veroudering. Om extreme droogheid, het 
dunner worden van de huid en het verlies 

van stevigheid te bestrijden

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

97,8% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong

WITLOFEXTRACT 
op het niveau van de huid stimuleert het 

de functionaliteit  
van de vitamine D-receptoren, waardoor 

de barrièrefunctie van de huid wordt 
versterkt.

BIOTECHNOLOGISCH ZEEËXTRACT 
verbetert de verbinding tussen de 

keratinocyten  
en de cellen in de opper- en lederhuid, 
wat de synthese van nieuw collageen 

optimaliseert.

de huid ziet er diep gevoed, stevig en 
compact uit

SUBLIME SKIN
AGING 50+

IN HET KORT - PROFESSIONAL

WITLOFEXTRACT 
op het niveau van de huid stimuleert het de functionaliteit van de vitamine 
D-receptoren, waardoor de barrièrefunctie van de huid wordt versterkt.
BIOTECHNOLOGISCH ZEEËXTRACT 
verbetert de verbinding tussen de keratinocyten en de cellen in de opper- en 
lederhuid, hetgeen de functie van de huid en de synthese van nieuw collageen 
optimaliseert.
DUURZAME MARACUJA-OLIE 
afkomstig van zaden die door de voedingsindustrie worden weggegooid. Rijk aan 
tocoferolen. Zet de fi broblasten ertoe aan om meer collageen te produceren.

SUBLIME SKIN
VLEKKEN

IN HET KORT - PROFESSIONAL

WITLOFEXTRACT 
op het niveau van de huid stimuleert het de functionaliteit van de vitamine 
D-receptoren, waardoor de barrièrefunctie van de huid wordt versterkt.
BIOTECHNOLOGISCH ZEEËXTRACT 
verbetert de verbinding tussen de keratinocyten en de cellen in de opper- en 
lederhuid, hetgeen de functie van de huid en de synthese van nieuw collageen 
optimaliseert.
DUURZAME MARACUJA-OLIE 
afkomstig van zaden die door de voedingsindustrie worden weggegooid. Rijk aan 
tocoferolen. Zet de fi broblasten ertoe aan om meer collageen te produceren.

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN

BE
SC

HE
RM

IN
G

SUBLIME SKIN
COLOR PERFECT SPF 50

pH 5.3 - 6.3
100ml

gelijkmakende gekleurde gezichtscrème 
met een hoge  

UVA UVB zonnebescherming

voor een  
 egalere en heldere teint

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™
siliconenvrij,

 met 66% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong

PALMITOYL GLYCINE
beschermt het collageen en de elastine. 

Voor een stevigere en soepelere huid

UVA UVB FILTERS
combinatie van chemische en fysieke 

fi lters

het is aangeraden de crème aan het 
einde van elke gezichtsbehandeling aan 

te brengen
ideaal voor

gezicht, decolleté, handen



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN

AG
IN

G 
50

+_
 V

ER
ST

EV
IG

EN

SUBLIME SKIN
OIL SERUM

50ml

regenerend en voedend serum-in-olie om 
uiterste droogheid en verdunning van de 

huid te bestrijden  

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

Zonder bewaarmiddelen
99,5% ingrediënten van natuurlijke 

oorsprong

DUURZAME 
MARACUJA-OLIE

zet de fibroblasten ertoe aan  
om meer collageen en elastine te 

produceren

ABESSIJNSE OLIE
voedt en beschermt de huid 

de huid is gevoed, glad en beter 
beschermd

AG
IN

G 
50

+_
 V

ER
ST

EV
IG

EN

SUBLIME SKIN
OIL CREAM
pH 5 - 5.5

200ml

ultrarijke crème op basis van olie voor 
de huid met zichtbare tekenen van 

veroudering. Om extreme droogheid, het 
dunner worden van de huid en het verlies 

van stevigheid te bestrijden

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ 

97,8% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong

WITLOFEXTRACT 
op het niveau van de huid stimuleert het 

de functionaliteit  
van de vitamine D-receptoren, waardoor 

de barrièrefunctie van de huid wordt 
versterkt.

BIOTECHNOLOGISCH ZEEËXTRACT 
verbetert de verbinding tussen de 

keratinocyten  
en de cellen in de opper- en lederhuid, 
wat de synthese van nieuw collageen 

optimaliseert.

de huid ziet er diep gevoed, stevig en 
compact uit

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
EN WERKING RESULTATEN

BE
SC

HE
RM

IN
G

SUBLIME SKIN
COLOR PERFECT SPF 50

pH 5.3 - 6.3
100ml

gelijkmakende gekleurde gezichtscrème 
met een hoge  

UVA UVB zonnebescherming

voor een  
 egalere en heldere teint

CONSCIOUS SKIN SCIENCE™
siliconenvrij,

 met 66% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong

PALMITOYL GLYCINE
beschermt het collageen en de elastine. 

Voor een stevigere en soepelere huid

UVA UVB FILTERS
combinatie van chemische en fysieke 

filters

het is aangeraden de crème aan het 
einde van elke gezichtsbehandeling aan 

te brengen
ideaal voor

gezicht, decolleté, handen

NAAM DOEL RESULTATEN ADVIES & VERKOOP OPMERKINGEN

SUPER PEEL
50 min.

gladmakend, vernieuwend, 
verhelderend 

Een dubble, multi-actieve peeling 
met alfa- en polyhydroxyzuren die 

de hoornlaag verfijnen, hydratatie en 
turgor vergroten, het collageen

 stimuleren en de huid opnieuw doen 
stralen.

Ideaal aan het begin van elk seizoen en 
om 

de huid te verjongen tijdens de anti-
agingcycli. 

Voor een normale tot resistente huid
 diepe huidvernieuwing, vermindering van 

expressielijntjes en rimpels
Voor een delicate huid

een delicate vernieuwing die aan de huid 
een bijzondere gladde en heldere aanblik 

geeft

Personaliseerbaar:
OPTIE VOOR RESISTENTE HUID

OPTIE VOOR DELICATE HUID

Ook beschikbaar in de versie 
EXPRESS_25 min

ULTRA GLOW 
PEEL 

50 min.
verhelderend en verlichtend

Intensieve peeling die een   uniforme 
en stralende teint bevordert 

en een doffe huid met donkere 
vlekken helderheid geeft. De diepe 

vernieuwingsactiviteit stimuleert een 
onmiddellijke celvernieuwing met 

een intens verhelderend effect. 

Ideaal aan het begin van elk seizoen en 
om 

de huid te verjongen tijdens de anti-
agingcycli. 

Gechikt voort een ongelijkmatige huid,
 bij hyperpigmentatie en melasma. 
Herstelt de tonus en de helderheid.

Ook beschikbaar in de versie 
EXPRESS_25 min

PRO-LIFT 
50 min. intense lifting en versteviging 

Behandeling met bifasisch 
masker met Vitamine PP en Acetyl 

Hexapeptide-8 en met de exclusieve 
ACTIVE LIFT MASSAGE, dat de 
microcirculatie verbetert en 

 volume geeft. 
Strijkt de gelaatstrekken glad en vult 

de rimpels op, voor een zichtbaar 
liftend effect en strakker omlijnde 

gezichtscontouren.

Voor elke huidconditie met rimpels en een 
merkbaar verlies van tonus en volume.

De specifieke Kobido-massagetechniek 
 strijkt de gelaatstrekken glad en 

stimuleert diepgaand het bindweefsel

Ook beschikbaar in de versie 
EXPRESS_25 min

50+ REPAIR
60 min voedt en beschermt in de diepte 

Dankzij de
Cell-Support Technology™ reactiveert 
de behandeling de celcommunicatie 
en bestrijdt ze het dunner en broos 

worden van de huid. De empathische 
aanpak regeneert de huid, samen met 
de DERMAL PETRISSAGE, en schept 
een algemeen gevoel van kalmte en 

levenskracht.

In de overgangsjaren, 
ook geschikt voor een heel droge en 

ondervoede huid.

Ideaal voor een uiterst 
 droge huid en strenge klimaten.

EYE RECOVERY
10 min

Aanvullende, multi-actieve 
zorg voor de ogen met een 
ontzwellend en anti-aging 

effect.

Multi-actieve behandeling voor de 
ogen: ze worden beschermd tegen 
veroudering en de tekenen ervan 

worden bestreden.

Ideaal als corrigerende behandeling om 
zwellingen te reduceren, donkere kringen 
te verminderen en fijne lijntjes en rimpels 

te verzachten.

Aan elke behandeling toevoegen.

GLOW PEEL
15 min

Verhelderende en verstevigende 
peeling.

De ideale aanvulling op elke 
behandeling voor een onmiddellijk 

heldere en stralende aanblik. 
Stimuleert een gezonde 

celvernieuwing 
 en maakt de huid bijzonder soepel 

en zacht.

Personaliseerbaar:
OPTIE VOOR RESISTENTE HUID

OPTIE VOOR HUID MET VLEKKEN
OPTIE VOOR DELICATE HUID

Deze actieve peeling kan toegevoegd 
worden aan de PRO-LIFT behandeling en 

aan de andere gezichtsbehandelingen, 
zoals aangeduid in de behandelingsfiche.

SUBLIME SKIN
IN HET KORT - BEHANDELINGEN



WAARSCHUWINGEN voor de peelings
Niet aanbrengen rond de ogen of op beschadigde huid. Niet gebruiken bij acne in de actieve fase, virale infecties veroorzaakt door  
Herpes Simplex, capillaire fragiliteit en melasma, tijdens zwangerschap en borstvoeding, in geval van allergie en/of bekende overge-
voeligheid voor één of meer van de componenten. 3/4 maanden wachten na esthetische gezichtschirurgie, laserbehandelingen, derma-
brasie. In het geval van irritatie, het gebruik stopzetten. De frequentie en de duur van het contact van het product met de huid beperken 
en de gebruiksaanwijzing volgen. Het product bevat een alfahydroxyzuur. Dit kan de gevoeligheid van de huid en het risico op brand-
wonden verhogen. Blootstelling aan de zon beperken en een zonnebrandcrème met minimum SPF 30 ter bescherming aanbrengen.

 

NAAM DOEL RESULTATEN ADVIES & VERKOOP OPMERKINGEN

PEEL-OFF MASK
15 min. Vullend en liftend masker.

Een prima aanvullende behandeling 
om de expressielijntjes te verzachten 
en opnieuw volume te geven aan de 

gelaatscontouren.

Ideaal voor elke huidconditie met rimpels 
en een merkbaar verlies van tonus en 

volume.

Combineren met deze behandelingen en 
15 minuten extra tijd voorzien:

SUPER PEEL
na de peeling en voor de  

Final Touch.
ULTRA GLOW PEEL

na de peeling en voor de  
Final Touch.

SUBLIME SKIN 
DELUXE                        
60 min.

Liftende en verstevigende 
anti-agingbehandeling voor 
het gezicht, de hals en het 

decolleté die met een apparaat 
uitgevoerd wordt.

Dankzij de geavanceerde technologie 
met Vacuüm, Radiofrequentie en

Laserdiode, stimuleren we de 
aanmaak van collageen en elastine
 voor een onmiddellijk anti-aging 

effect.

Voor de verslapte en gerimpelde huid. 
Bijzonder geschikt voor de rijpere huid.

Onmiddellijke versterkende werking
Vullend effect

zichtbare vermindering van de rimpels.

20 minuten manuele behandeling + 40 
minuten apparaat

SUBLIME SKIN
IN HET KORT - BEHANDELINGEN



NOTES



PRODUCTEN    WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN      
RESULTATEN VERKOOPTIPS

O
O
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R
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E
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ESSENTIAL 
BIPHASIC MAKEUP 

REMOVER 
150 ml

een twee-fasen olie die 
make-up van de zowel de 
ogen als lippen verwijdert 

vrij van parfum 

98.6% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

TSUBAKI OLIE 
(JAPANSE 

CAMELLIA OLIE)                                                   
rijk aan vetzuren 

(omega 9), voedt, verzacht 
en hydrateert de huid          

BETAÏNE                                         
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit 
suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

verwijdert waterproof 
make-up en beschermt de 

oogcontour 

laat geen olieachtige 
residuen na

de huid rond de ogen en 
lippen zijn verzorgd

verwijdert zelfs waterproof 
make-up

geschikt voor de gevoelige 
huid
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ESSENTIAL MILK
200 ml

verzachtende cleanser

verwijdert make-up en 
onzuiverheden, met respect 

voor de natuurlijke 
huidbarrière 

92% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

verwijdert make- up, 
restjes van vervuiling en 

talgoverschotten

maakt de huid zacht

uniseks 

geschikt voor alle  
huidcondities en klimaten

zachte textuur
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ESSENTIAL 
FACE WASH

150 ml

 mild mousserende 
cleanser

vrij van SLES

77% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

diepgereinigde huid

de huid is gereinigd en 
helder

verfrissende reiniging met 
water

reinigend met delicate 
surfactanten

ideaal voor de jonge huid 
en in warme, vochtige 

klimaten
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ESSENTIAL TONER
200 ml

verzachtende toner

97% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

NIACINAMIDE 
(VITAMINE PP) activeert 

de microcirculatie

gehydrateerde en 
gerevitaliseerde huid vrij van alcohol

ESSENTIAL TONER

ESSENTIAL
AT A GLANCE  -  HOME CARE

De essentiële stap bij huidverzorging. Een 
productlijn om de huid dagelijks te reinigen, 
exfoliëren en make-up te verwijderen en de 

natuurlijke schoonheid van de huid te kunnen 
behouden.

BETAÏNE natuurlijke osmolyt, die zorgt voor het behoud van de hydrolipidenlaag en 
bescherming biedt tegen schadelijke invloeden van buitenaf

NIACINAMIDE (VITAMINE PP) activeert de microcirculatie

BROMELAÏNE, SILICA- EN JOJOBABOLLETJES exfoliërende werking



PRODUCTEN    WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN      
RESULTATEN VERKOOPTIPS
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ESSENTIAL 
MICELLAR WATER

200 ml

make-up remover voor 
gelaat, ogen en lippen

99% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

lijkt op een toner, maar 
reinigt de huid als een 

make-up remover

drie in één: 
gelaat, ogen,

lippen

een onmiddellijk 
verfrissende werking 

hoeft niet afgespoeld te 
worden

vrij van parfum
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A
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ESSENTIAL PEELING
60 ml

delicaat enzymatische 
peeling

93% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BROMELAÏNE
eiwitsplitsend enzym

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

gladde huid en minder 
zichtbare poriën 

enzymatische peeling

ideaal voor de gevoelige 
huid 

vrij van parfum
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ESSENTIAL SCRUB
60 ml

mechanische scrub

96% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

SILICADEELTJES
gelijkmatig exfoliërende 
werking dankzij de 200 

micrometer kleine bolletjes 

JOJOBABOLLETJES
milde, exfoliërende werking 

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt 

afkomstig uit suikerbieten,
behoudt het 

hydratatieniveau en de 
celvitaliteit

gladde huid en minder 
zichtbare poriën 

twee-
dimensionale, 

mechanische exfoliatie

ideaal voor de onzuivere
huid 

met scrub-
deeltjes van natuurlijke 

oorsprong 

vrij van microplastics

M
A

K
E

-U
P 

MASCARA
10 ml

een wimperverlengende 
mascara verrijkt met 

verzachtende 
plantaardige oliën 

vrij van parfum 

67% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

KOKOSOLIE, 
CASTOROLIE EN 

GARDENIA
hydratereren en voeden de 

wimpers

lange gevoede wimpers en 
een sprekend oogcontour

geschikt voor iedereen, 
ook lenzen dragers

de exclusieve applicator 
zorgt voor een eff ectieve 

scheiding van de wimpers 
zonder ze te verzwaren 

ESSENTIAL
AT A GLANCE  -  HOME CARE

De essentiële stap bij huidverzorging. Een 
productlijn om de huid dagelijks te reinigen, 
exfoliëren en make-up te verwijderen en de 

natuurlijke schoonheid van de huid te kunnen 
behouden.

BETAÏNE natuurlijke osmolyt, die zorgt voor het behoud van de hydrolipidenlaag en 
bescherming biedt tegen schadelijke invloeden van buitenaf

NIACINAMIDE (VITAMINE PP) activeert de microcirculatie

BROMELAÏNE, SILICA- EN JOJOBABOLLETJES exfoliërende werking



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

ESSENTIAL 
MAKEUP 

REMOVER 
500 ml

een twee-fasen olie die 
make-up van de zowel de ogen als 

lippen verwijdert

vrij van parfum 

98.6% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

TSUBAKI OLIE (JAPANSE 
CAMELLIA OLIE)                                                   

rijk aan vetzuren 
(omega 9), voedt, verzacht en 

hydrateert de huid

BETAÏNE                                         
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

verwijdert 
waterproof make-up 

en beschermt de 
oogcontour 

laat geen olieachtige 
residuen na

de huid rond de 
ogen en lippen zijn 

verzorgd

verwijdert zelfs 
waterproof make-up

geschikt voor de 
gevoelige huid

ESSENTIAL MILK
500 ml

verzachtende cleanser

verwijdert make-up en 
onzuiverheden, met respect voor 

de natuurlijke huidbarrière

92% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong 

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

verwijdert make-up, 
vuil van buitenaf en 

overtollige talg 

de huid is gereinigd 
en straalt 

uniseks

geschikt voor alle 
huidcondities en 

klimaten

zachte textuur

ESSENTIAL TONER
500 ml

verzachtende toner

97% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

NIACINAMIDE 
(VITAMINE PP) activeert de 

microcirculatie

gehydrateerde en 
gerevitaliseerde huid

de hydraterende stap 
bij iedere behandeling 

vrij van alcohol

ESSENTIAL 
MICELLAR WATER

500 ml

make-up remover voor gelaat, 
ogen en lippen

99% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

lijkt op een toner, 
maar reinigt de huid 

als een 
make-up remover

verwijdert de 
onzuiverheden 

grondig

drie-in-één: gelaat, 
ogen, lippen

heeft een onmiddellijk 
verfrissende werking

hoeft niet afgespoeld te 
worden 

vrij van parfum

ESSENTIAL
AT A GLANCE  -  PROFESSIONAL

De essentiële stap bij huidverzorging. Een 
productlijn om de huid dagelijks te reinigen, 
exfoliëren en make-up te verwijderen en de 

natuurlijke schoonheid van de huid te kunnen 
behouden.

BETAÏNE natuurlijke osmolyt, die zorgt voor het behoud van de hydrolipidenlaag en 
bescherming biedt tegen schadelijke invloeden van buitenaf

NIACINAMIDE (VITAMINE PP) activeert de microcirculatie

BROMELAÏNE, SILICA- EN JOJOBABOLLETJES exfoliërende werking



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

ESSENTIAL 
MAKEUP 

REMOVER 
500 ml

een twee-fasen olie die 
make-up van de zowel de ogen als 

lippen verwijdert

vrij van parfum 

98.6% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

TSUBAKI OLIE (JAPANSE 
CAMELLIA OLIE)                                                   

rijk aan vetzuren 
(omega 9), voedt, verzacht en 

hydrateert de huid

BETAÏNE                                         
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

verwijdert 
waterproof make-up 

en beschermt de 
oogcontour 

laat geen olieachtige 
residuen na

de huid rond de 
ogen en lippen zijn 

verzorgd

verwijdert zelfs 
waterproof make-up

geschikt voor de 
gevoelige huid

ESSENTIAL MILK
500 ml

verzachtende cleanser

verwijdert make-up en 
onzuiverheden, met respect voor 

de natuurlijke huidbarrière

92% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong 

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

verwijdert make-up, 
vuil van buitenaf en 

overtollige talg 

de huid is gereinigd 
en straalt 

uniseks

geschikt voor alle 
huidcondities en 

klimaten

zachte textuur

ESSENTIAL TONER
500 ml

verzachtende toner

97% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

NIACINAMIDE 
(VITAMINE PP) activeert de 

microcirculatie

gehydrateerde en 
gerevitaliseerde huid

de hydraterende stap 
bij iedere behandeling 

vrij van alcohol

ESSENTIAL 
MICELLAR WATER

500 ml

make-up remover voor gelaat, 
ogen en lippen

99% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

lijkt op een toner, 
maar reinigt de huid 

als een 
make-up remover

verwijdert de 
onzuiverheden 

grondig

drie-in-één: gelaat, 
ogen, lippen

heeft een onmiddellijk 
verfrissende werking

hoeft niet afgespoeld te 
worden 

vrij van parfum

ESSENTIAL
AT A GLANCE  -  PROFESSIONAL

De essentiële stap bij huidverzorging. Een 
productlijn om de huid dagelijks te reinigen, 
exfoliëren en make-up te verwijderen en de 

natuurlijke schoonheid van de huid te kunnen 
behouden.

BETAÏNE natuurlijke osmolyt, die zorgt voor het behoud van de hydrolipidenlaag en 
bescherming biedt tegen schadelijke invloeden van buitenaf

NIACINAMIDE (VITAMINE PP) activeert de microcirculatie

BROMELAÏNE, SILICA- EN JOJOBABOLLETJES exfoliërende werking

PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

ESSENTIAL 
PEELING

250 ml

delicaat enzymatische peeling

93% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

BROMELAÏNE
eiwitsplitsend enzym

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit

gladde huid met 
minder zichtbare 

poriën 

enzymatische 
peeling 

ideaal voor de 
gevoelige huid 

vrij van parfum

ESSENTIAL SCRUB
250 ml

mechanische scrub

96% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong 

SILICADEELTJES
gelijkmatig exfoliërende werking 

dankzij de 200 micrometer kleine 
bolletjes 

JOJOBABOLLETJES
milde exfoliërende werking 

BETAÏNE 
natuurlijke osmolyt afkomstig 
uit suikerbieten, behoudt het 

hydratatieniveau en de celvitaliteit 

gladde huid met 
minder zichtbare 

poriën 

tweedimensionale, 
mechanische 

exfoliatie

ideaal voor de 
onzuivere

huid 

met scrubdeeltjes 
van natuurlijke 

oorsprong

vrij van microplastics

ESSENTIAL 
ACID PREPARATOR 

300 ml

lotion ontwikkeld om de 
pH-waarde van de huid te verlagen

CITROENZUUR                                       
creëert een zure omgeving en 

verzwakt de bindingen tussen de 
corneocyten

verlaagt de pH van de huid

het bereidt de 
huid voor op de 

fruitzuurbehandeling

versterkt de 
doeltreff endheid van 

AHA’s tijdens de 
gezichtsbehandeling

ESSENTIAL 
NEUTRALIZER

300 ml

lotion ontwikkeld om de 
pH-waarde van de huid te 

neutraliseren

ARGININE                                                           
hydrateert en regelt de Ph-waarde 

van de huid

gehydrateerde en 
gekalmeerde huid

verminderde kans 
op reacties van de 

huid



NOTES



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN 
RESULTATEN VERKOOPTIPS
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ACTIVE PURENESS 
GEL

200 ml

zuiverende, reinigende gel 

reinigt de huid diep, 
dankzij de zuiverende en 
talgregulerende actieve 

stoff en 

vrij van SLES

94% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GLUCONOLACTONE
(3%)

poly-hydroxyzuur met 
exfoliërende werking 

ARGININE
zorgt voor een 

juiste pH-waarde en 
heeft hydraterende 

eigenschappen

MANGOSTEEN
antioxidant en 
antibacterieel

een gereinigde huid

gaat de vorming van 
onzuiverheden tegen

talgregulerend, reinigend,  
aanbevolen voor de 
vette,  onzuivere en 
acnegevoelige huid

aanbevolen als reiniger 
voor mannen en tieners

aanbevolen voor een warm 
en vochtig klimaat
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ACTIVE PURENESS 
TONER
200 ml

zuiverende en 
verzachtende toner 

96% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GLUCONOLACTONE
(3%)

poly-hydroxyzuur met 
exfoliërende werking 

ARGININE
zorgt voor een 

juiste pH-waarde en 
heeft hydraterende 

eigenschappen

MANGOSTEEN
antioxidant en 
antibacterieel

een gereinigde huid 

gaat de vorming van 
onzuiverheden tegen

delicate exfoliërende 
formule

voor de vette, onzuivere en 
acnegevoelige huid 

aanbevolen als toner voor 
mannen en tieners

aanbevolen voor een warm 
en vochtig klimaat
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ACTIVE PURENESS 
FLUID
30 ml

hydraterende, matterende 
fl uid

93% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

VITAMINE C
antioxidante werking 

LIPOSOOM-
STRUCTUUR 

zorgt voor een optimale 
werking van de vitamine C 

ZETMEEL
matterend 

matterend eff ect 

een gehydrateerde, 
verstevigde huid

perfect voor de 
zomermaanden en voor 

warme, vochtige klimaten

ideale basis voor make-up 

ACTIVE PURENESS
AT A GLANCE - HOME CARE

Specifi ek systeem voor het gelaat om de onzuivere 
en vette huid te zuiveren, vernieuwen, te matteren  

en de vorming van acne tegen te gaan. 

ALPHA-POLY-HYDROXYZUREN exfoliërende werking om de huid te egaliseren 
en vergrote poriën te verkleinen

MIX VAN WITTE EN GROENE KLEI helpt de overproductie van talg te voorkomen 
en de huid te matteren

MANGOSTEEN afkomstig van een tropische plant, heeft een antioxidante en 
antibacteriële werking             



ACTIVE PURENESS
AT A GLANCE - HOME CARE

Specifi ek systeem voor het gelaat om de onzuivere 
en vette huid te zuiveren, vernieuwen, te matteren  

en de vorming van acne tegen te gaan. 

ALPHA-POLY-HYDROXYZUREN exfoliërende werking om de huid te egaliseren 
en vergrote poriën te verkleinen

MIX VAN WITTE EN GROENE KLEI helpt de overproductie van talg te voorkomen 
en de huid te matteren

MANGOSTEEN afkomstig van een tropische plant, heeft een antioxidante en 
antibacteriële werking          

PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN 
RESULTATEN VERKOOPTIPS
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ACTIVE PURENESS 
MASK
60 ml

matterend kleimasker 

94% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

WITTE KLEI
(kaolien en bentoniet)

absorberende witte klei

GROENE KLEI
zuiverend

MANGOSTEEN
antioxidant en 
antibacterieel

de huid ziet er helder en 
gematteerd uit 

gaat de vorming van 
onzuiverheden tegen

perfect voor de 
zomermaanden en voor 

warme, vochtige klimaten

brengt de huid weer in 
balans en egaliseert 
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ACTIVE PURENESS 
CORRECTOR

15 ml

corrigeert plaatselijke 
onzuiverheden 

94% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GLYCOLZUUR
 (3%)

AMANDELZUUR 
 (3%)

exfoliërend 
gaat hyperkeratose tegen

BIOLOGISCH 
AFRIKAANS 

KOOLEXTRACT 
talgregulerend 

MANGOSTEEN
antioxidant en 
antibacterieel

vermindert en verwijdert 
plaatselijke vlekjes en 

onzuiverheden 

eff ectieve, intensieve 
behandeling 

transparante formule

versnelt het
genezings-

proces 



PRODUKTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

ACTIVE PURENESS 
GEL

500 ml

zuiverende reinigingsgel

reinigt de huid diep, dankzij 
het gebruik van zuiverende en 
talgregulerende ingrediënten 

vrij van SLES

94% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

GLUCONOLACTONE (3%)
poly-hydroxyzuur met exfoliërende 

werking

ARGININE
zorgt voor een juiste pH-waarde en 
heeft hydraterende eigenschappen

MANGOSTEEN
antioxidant en antibacterieel

een gereinigde en 
geëgaliseerde huid

gaat de vorming 
van onzuiverheden 

tegen

dubbele werking: 
exfoliërend en 

zuiverend

aanbevolen als 
reiniger voor 

mannen en tieners

ACTIVE PURENESS 
TONER
500 ml

zuiverende en verzachtende toner 

96% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

GLUCONOLACTONE (3%)
poly-hydroxyzuur met exfoliërende 

werking

ARGININE
zorgt voor een juiste pH-waarde en 
heeft hydraterende eigenschappen

MANGOSTEEN
antioxidant en antibacterieel

een gereinigde huid

gaat de vorming 
van onzuiverheden 

tegen

delicate, 
exfoliërende 

formule, voor de 
vette, onzuivere en 
acnegevoelige huid 

aanbevolen als toner 
voor mannen en 

tieners

ACTIVE PURENESS 
PREP MASK

250 ml

exfoliërend keratolytisch masker 
dat de huid voorbereidt op het 
verwijderen van comedonen 

antibacteriële werking

93% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

AMANDELZUUR (1%)
exfoliërende werking

VERZACHTENDE OLIËN
maakt de verwijdering van 
comedonen gemakkelijker 

MANGOSTEEN
antioxidant en antibacterieel

de huid ziet 
er helder en 

gematteerd uit 

gaat de vorming 
van onzuiverheden 

tegen

vergemakkelijkt de 
verwijdering van 
onzuiverheden

geweldige resultaten 
zonder dat er een 
vapozone gebruikt 

wordt

ACTIVE PURENESS 
PEEL-OFF MASK

25 ml

intensief herbalancerend masker 

86% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

SPIRULINA
samengestelde ingrediënten van 

hoge kwaliteit met beschermende 
en antioxiderende werking. 
Stimuleert de aanmaak van 

collageen

de huid is gezuiverd, 
ontgift, verstevigd en 

gerevitaliseerd 

dubbele werking: 
zuiverend en 
revitaliserend

ideaal voor de 
gevoelige huid

vrij van 
conserverings-

middelen en parfum 

ACTIVE PURENESS 
MASK
250 ml

matterend kleimasker 

94% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

KAOLIEN EN BENTONIET 
(witte klei)

absorberend

GROENE KLEI
zuiverend

MANGOSTEEN
antioxidant en antibacterieel

de huid ziet 
er helder en 

gematteerd uit 

gaat de vorming 
van onzuiverheden 

tegen

garandeert een 
matterend eff ect

brengt de huid weer 
in balans en maakt 

deze zacht

ALPHA-POLY-HYDROXYZUREN exfoliërende werking om de huid te egaliseren 
en vergrote poriën te verkleinen

MIX VAN WITTE EN GROENE KLEI helpt de overproductie van talg te voorkomen 
en de huid te matteren

MANGOSTEEN afkomstig van een tropische plant, heeft een antioxidante en 
antibacteriële werking        

ACTIVE PURENESS
AT A GLANCE - PROFESSIONAL

Specifi ek systeem voor het gelaat om de onzuivere 
en vette huid te zuiveren, vernieuwen, te matteren 

en de vorming van acne tegen te gaan.



NAAM DOEL RESULTAAT AANBEVOLEN VERKOOPTIPS

ACTIVE PURENESS 
COMPLETE

60 min.

intensieve behandeling 
met een zuiverende en 
revitaliserende werking, 

voor een onzuivere, vette, 
acnegevoelige huid met 

littekens 

gekenmerkt door een 
innovatief peel-off masker 

van spirulina algen.

de huid ziet er egaal uit 
en heeft een gelijkmatige 

textuur en teint 

de talgproductie is 
gereguleerd 

de huid ziet er stralend uit

voor alle huidcondities, 
zelfs voor de gevoelige, 

gedehydrateerde en rijpere 
huid

geschikt voor alle 
huidcondities en ideaal voor 

de mannenhuid

een onmiddellijk gevoel van 
een frisse en gedetoxte huid

ACTIVE PURENESS 
EXPRESS 

30 min.

korte maar intensieve 
behandeling met een zuivere 
werking, voor een onzuivere, 

vette, acne gevoelige huid

gekenmerkt door een 
zuiverende kleimasker

herbalanceert de 
talgproductie, en verleent 
de huid onmiddellijk meer 
helderheid en stevigheid

verbetert de textuur van 
de huid

voor de jonge, onzuivere, 
vette en acnegevoelige huid

diepreinigende 
gezichtsbehandeling

geschikt voor jonge 
huidcondities en ideaal voor 

de mannenhuid

expressbehandeling met 
direct resultaat 

ALPHA-POLY-HYDROXYZUREN exfoliërende werking om de huid te egaliseren 
en vergrote poriën te verkleinen

MIX VAN WITTE EN GROENE KLEI helpt de overproductie van talg te voorkomen 
en de huid te matteren

MANGOSTEEN afkomstig van een tropische plant, heeft een antioxidante en 
antibacteriële werking          

ACTIVE PURENESS
AT A GLANCE - DE BEHANDELING

Specifiek systeem voor het gelaat om de onzuivere 
en vette huid te zuiveren, vernieuwen, te matteren 

en de vorming van acne tegen te gaan.



NAAM DOEL RESULTAAT AANBEVOLEN VERKOOPTIPS

ACTIVE PURENESS 
COMPLETE

60 min.

intensieve behandeling 
met een zuiverende en 
revitaliserende werking, 

voor een onzuivere, vette, 
acnegevoelige huid met 

littekens 

gekenmerkt door een 
innovatief peel-off masker 

van spirulina algen.

de huid ziet er egaal uit 
en heeft een gelijkmatige 

textuur en teint 

de talgproductie is 
gereguleerd 

de huid ziet er stralend uit

voor alle huidcondities, 
zelfs voor de gevoelige, 

gedehydrateerde en rijpere 
huid

geschikt voor alle 
huidcondities en ideaal voor 

de mannenhuid

een onmiddellijk gevoel van 
een frisse en gedetoxte huid

ACTIVE PURENESS 
EXPRESS 

30 min.

korte maar intensieve 
behandeling met een zuivere 
werking, voor een onzuivere, 

vette, acne gevoelige huid

gekenmerkt door een 
zuiverende kleimasker

herbalanceert de 
talgproductie, en verleent 
de huid onmiddellijk meer 
helderheid en stevigheid

verbetert de textuur van 
de huid

voor de jonge, onzuivere, 
vette en acnegevoelige huid

diepreinigende 
gezichtsbehandeling

geschikt voor jonge 
huidcondities en ideaal voor 

de mannenhuid

expressbehandeling met 
direct resultaat 

NOTES



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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HYDRAMEMORY 
ESSENCE

100 ml

geconcentreerde 
oplossing met een directe 

hydraterende werking

versterkt de werking van de 
producten die vervolgens 

aangebracht worden

vrij van parfum
 

99% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong 

TAMARINDE
krachtige hydraterende 

werking

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière 

directe hydratatie en een 
verbeterde uitstraling

+54% directe hydratatie 

geschikt voor iedere 
huidconditie

hydraterende boost voor 
vochtarme huiden

vrij van parfum
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HYDRAMEMORY 
SERUM

30 ml

een geconcentreerd 
hydraterend serum dat kan 
worden gebruikt onder alle 

andere crèmes van [ ]

96% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

MACRO 
HYALURONZUUR (0,1%)

trekt vocht aan en houdt 
het vast

BIOMIMETISCHE 
DEELTJES VAN 

HYALURONZUUR 
zorgt voor een 

onmiddellijke hydratatie 
en aanmaak van nieuw 

hyaluronzuur

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière 

de huid is diep 
gehydrateerd en heeft een 

frisse en stralende uitstraling

na 1 uur 56,3% toename 
van het hydratatie niveau in 
de huid (serum en cream)

na 1 uur 22,3% afname van 
TEWL 

te adviseren voor iedere 
huidconditie welke gepaard 

gaan met vocht tekort 

zeer geschikt voor de 
mannenhuid, dankzij de 

ultra lichte en verfrissende 
‘sorbet’ textuur

aanbevolen voor diegenen 
die in een gesloten 

leefomgeving
werken met weinig
frisse buitenlucht 

aanbevolen tijdens en 
na vliegreizen of na 

blootstelling aan de zon

ideaal als een voor-
bereidende stap voor het 
gebruik van de crème of 

crème gel
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HYDRAMEMORY 
CREAM GEL

60 ml

een hydraterende cream 
gel 

92% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

bevat 4,5% natuurlijke oliën 

GECERTIFICEERDE FAIR 
TRADE MORINGA OLIE
rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plantaardige sterolen en 
vitamine E die het verlies 
van vocht en oxidatieve 

schade tegengaan.

MACRO 
HYALURONZUUR (0,1%)

trekt vocht aan en houdt 
het vast

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière

de huid zacht, is de hele 
dag gehydrateerd en voelt 

fris aan

na 1 uur 13% toename van 
het hydratatie niveau in de 

huid 

na 1 uur 12,7% afname van 
TEWL 

aanbevolen voor een 
normale tot gecombineerde 

huid

tijdens hete en vochtige 
klimaten

‘unisex’ zeer geschikt
voor de mannenhuid, 

dankzij de ultra lichte en 
verfrissende ‘sorbet’ textuur

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE EXTRACTEN
(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN) verbetert de synthese van de aquaporinen en
filaggrine, voor een dubbel hydraterende werking en bescherming van de huidbarrière
GECERTIFICEERDE FAIR TRADE MORINGA OLIE gaat het verlies van vocht en 
oxidatieve schade tegen
MACRO HYALURONZUUR EN BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN 
HYALURONZUUR zorgt voor een onmiddellijke hydratatie en aanmaak van nieuw 
hyaluronzuur

HYDRAMEMORY 
AT A GLANCE - HOME CARE

Een compleet systeem welke 24 uur zorgt voor 
een dubbele hydratatie en versterking van de 

huidbarrière. De ‘sorbet’ textuur is vrij van siliconen en 
wordt snel geabsorbeerd. 



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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HYDRAMEMORY 
CREAM

60 ml

hydraterende cream

rijk ‘sorbet’ textuur

92% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

bevat 16% natuurlijke oliën

GECERTIFICEERDE FAIR 
TRADE MORINGA OLIE
rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plantaardige sterolen en 
vitamine E die het verlies 
van vocht en oxidatieve 

schade tegengaan.

MACRO 
HYALURONZUUR (0,1%)

trekt vocht aan en houdt 
het vast

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière

de huid is zacht, de hele 
dag gehydrateerd en voelt 

fris aan

na 1 uur 15,7%
toename van het hydratatie 

niveau
in de huid

na 1 uur 17,2%
afname van

TEWL

aanbevolen voor een 
normale tot vochtarme huid
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HYDRAMEMORY 
MASK
60 ml

masker voor directe 
hydratatie

leave-on, wordt binnen 
3 minuten in de huid 

opgenomen

‘sorbet’ textuur

97% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE FAIR 
TRADE MORINGA OLIE
rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plant-aardige sterolen en 
vitamine E die het verlies 
van vocht en oxidatieve 

schade tegengaan.

MACRO 
HYALURONZUUR 

(0,35%)
trekt vocht aan en houdt 

het vast

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende

werking en beschermt de
huidbarrière

de huid is direct 
gehydrateerd

na 1 uur 8,8%
toename van het
hydratatie niveau

in de huid

na 1 uur 8,3%
afname van

TEWL

aanbevolen voor diegenen, 
die een gedehydrateerde 

huid hebben

contrasteert de 
vermoeidheid en de 

vroegtijdige veroudering

aanbevolen voor diegenen 
die in een gesloten 

leefomgeving
werken met weinig
frisse buitenlucht

aanbevolen tijdens
en na vliegreizen of
na blootstelling aan

de zon

laat de masker ’s nachts op 
het gelaat voor een intensief 

resultaat
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HYDRAMEMORY 
EYE GEL

15 ml

hydraterende ooggel die 
directe verlichting biedt  aan 
vermoeide ogen met wallen 

en donkere kringen

98% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong 

MEDITERRANE APPEL 
rijk aan fytosterolen, 

beschermt de haarvaten, 
vermindert gezwollen 

oogcontouren en donkere 
kringen

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière 

de oogcontour is direct 
gehydrateerd, verfrist en 

gerevitaliseerd

beschermt de oogcontour 
tegen tekenen van 

veroudering

vermindering van 
wallen bij 90% van 
de ondervraagden/

testpersonen/gebruikers

te adviseren voor iedere 
huidconditie 

de metalen applicator geeft 
een gevoel van vitaliteit en 

verlichting

verminderd wallen en 
donkere kringen

kan worden toegepast 
gedurende de dag vooral in 
airconditioned omgevingen 
en voor degenen die lange 

uren voor de computer 
doorbrengen

vrij van parfum

PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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HYDRAMEMORY 
ESSENCE

100 ml

geconcentreerde 
oplossing met een directe 

hydraterende werking

versterkt de werking van de 
producten die vervolgens 

aangebracht worden

vrij van parfum
 

99% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong 

TAMARINDE
krachtige hydraterende 

werking

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière 

directe hydratatie en een 
verbeterde uitstraling

+54% directe hydratatie 

geschikt voor iedere 
huidconditie

hydraterende boost voor 
vochtarme huiden

vrij van parfum
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HYDRAMEMORY 
SERUM

30 ml

een geconcentreerd 
hydraterend serum dat kan 
worden gebruikt onder alle 

andere crèmes van [ ]

96% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

MACRO 
HYALURONZUUR (0,1%)

trekt vocht aan en houdt 
het vast

BIOMIMETISCHE 
DEELTJES VAN 

HYALURONZUUR 
zorgt voor een 

onmiddellijke hydratatie 
en aanmaak van nieuw 

hyaluronzuur

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière 

de huid is diep 
gehydrateerd en heeft een 

frisse en stralende uitstraling

na 1 uur 56,3% toename 
van het hydratatie niveau in 
de huid (serum en cream)

na 1 uur 22,3% afname van 
TEWL 

te adviseren voor iedere 
huidconditie welke gepaard 

gaan met vocht tekort 

zeer geschikt voor de 
mannenhuid, dankzij de 

ultra lichte en verfrissende 
‘sorbet’ textuur

aanbevolen voor diegenen 
die in een gesloten 

leefomgeving
werken met weinig
frisse buitenlucht 

aanbevolen tijdens en 
na vliegreizen of na 

blootstelling aan de zon

ideaal als een voor-
bereidende stap voor het 
gebruik van de crème of 

crème gel
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HYDRAMEMORY 
CREAM GEL

60 ml

een hydraterende cream 
gel 

92% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

bevat 4,5% natuurlijke oliën 

GECERTIFICEERDE FAIR 
TRADE MORINGA OLIE
rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plantaardige sterolen en 
vitamine E die het verlies 
van vocht en oxidatieve 

schade tegengaan.

MACRO 
HYALURONZUUR (0,1%)

trekt vocht aan en houdt 
het vast

EEN BLEND VAN 
NATUURLIJKE 

EXTRACTEN
(appel-linzen-watermeloen)

verbetert de synthese van 
de aquaporinen en de 

filaggrine voor een dubbele 
hydraterende werking en 

beschermt de huidbarrière

de huid zacht, is de hele 
dag gehydrateerd en voelt 

fris aan

na 1 uur 13% toename van 
het hydratatie niveau in de 

huid 

na 1 uur 12,7% afname van 
TEWL 

aanbevolen voor een 
normale tot gecombineerde 

huid

tijdens hete en vochtige 
klimaten

‘unisex’ zeer geschikt
voor de mannenhuid, 

dankzij de ultra lichte en 
verfrissende ‘sorbet’ textuur

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE EXTRACTEN
(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN) verbetert de synthese van de aquaporinen en
filaggrine, voor een dubbel hydraterende werking en bescherming van de huidbarrière
GECERTIFICEERDE FAIR TRADE MORINGA OLIE gaat het verlies van vocht en 
oxidatieve schade tegen
MACRO HYALURONZUUR EN BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN 
HYALURONZUUR zorgt voor een onmiddellijke hydratatie en aanmaak van nieuw 
hyaluronzuur

HYDRAMEMORY 
AT A GLANCE - HOME CARE

Een compleet systeem welke 24 uur zorgt voor 
een dubbele hydratatie en versterking van de 

huidbarrière. De ‘sorbet’ textuur is vrij van siliconen en 
wordt snel geabsorbeerd. 



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

HYDRAMEMORY 
BIPHASIC MASK

intensief hydraterend, 
verstevigend masker

98% BASE 1 
92% BASE 2

ingrediënten zijn van 
natuurlijke oorsprong

MACRO HYALURONZUUR (1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN
HYALURONZUUR

zorgt voor een onmiddellijke
hydratatie en aanmaak van

nieuw hyaluronzuur

de huid is direct 
gehydrateerd en de 

aanmaak van ons 
lichaamseigen hyaluronzuur 

is hersteld en wordt 
gestimuleerd

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

ideaal voor de huid 
waarbij de eerste tekenen 

van huidveroudering 
zichtbaar worden

zeer geschikt voor de
mannenhuid

HYDRAMEMORY
SERUM
150 ml

een geconcentreerd,
hydraterend serum dat 
kan worden gebruikt

onder alle andere crèmes 
van [ ]

96% van de
ingrediënten is
van natuurlijke

oorsprong

MACRO HYALURONZUUR (0,1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN
HYALURONZUUR

zorgt voor een onmiddellijke
hydratatie en aanmaak van

nieuw hyaluronzuur

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE
EXTRACTEN

(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN)
verbetert de synthese van de
aquaporinen en de fi laggrine

voor een dubbele hydraterende
werking en beschermt de

huidbarrière

de huid is diep gehydrateerd
en heeft een frisse en 

stralende
uitstraling

na 1 uur 56,3% toename van 
het hydratatie niveau 

in de huid (serum en cream)

na 1 uur 22,3% afname 
van TEWL

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

zeer geschikt voor de
mannenhuid, dankzij

de ultra lichte en
verfrissende ‘sorbet’

textuur

HYDRAMEMORY 
CREAM GEL

250 ml

een hydraterende
cream gel

92% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

bevat 4,5%
natuurlijke oliën

GECERTIFICEERDE FAIR TRADE 
MORINGA OLIE

rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plantaardige sterolen en vitamine E 

die het verlies van vocht en oxidatieve 
schade tegengaan

MACRO HYALURONZUUR (0,1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE
EXTRACTEN

(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN)
verbetert de synthese van de
aquaporinen en de fi laggrine

voor een dubbele hydraterende
werking en beschermt de

huidbarrière

de huid is zacht, de hele 
dag gehydrateerd en voelt 

fris aan

na 1 uur 13% toename van het 
hydratatie niveau

in de huid

na 1 uur 12,7% afname 
van TEWL

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

zeer geschikt voor de
mannenhuid, dankzij

de ultra lichte en
verfrissende ‘sorbet’

textuur

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE EXTRACTEN
(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN) verbetert de synthese van de aquaporinen en
fi laggrine, voor een dubbel hydraterende werking en bescherming van de huidbarrière
GECERTIFICEERDE FAIR TRADE MORINGA OLIE gaat het verlies van vocht en 
oxidatieve schade tegen
MACRO HYALURONZUUR EN BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN 
HYALURONZUUR zorgt voor een onmiddellijke hydratatie en aanmaak van nieuw 
hyaluronzuur

HYDRAMEMORY 
AT A GLANCE - PROFESSIONAL

Een compleet systeem welke 24 uur zorgt voor 
een dubbele hydratatie en versterking van de 

huidbarrière. De ‘sorbet’ textuur is vrij van siliconen 
en wordt snel geabsorbeerd. 



 PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

HYDRAMEMORY 
BIPHASIC MASK

intensief hydraterend, 
verstevigend masker

98% BASE 1 
92% BASE 2

ingrediënten zijn van 
natuurlijke oorsprong

MACRO HYALURONZUUR (1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN
HYALURONZUUR

zorgt voor een onmiddellijke
hydratatie en aanmaak van

nieuw hyaluronzuur

de huid is direct 
gehydrateerd en de 

aanmaak van ons 
lichaamseigen hyaluronzuur 

is hersteld en wordt 
gestimuleerd

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

ideaal voor de huid 
waarbij de eerste tekenen 

van huidveroudering 
zichtbaar worden

zeer geschikt voor de
mannenhuid

HYDRAMEMORY
SERUM
150 ml

een geconcentreerd,
hydraterend serum dat 
kan worden gebruikt

onder alle andere crèmes 
van [ ]

96% van de
ingrediënten is
van natuurlijke

oorsprong

MACRO HYALURONZUUR (0,1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN
HYALURONZUUR

zorgt voor een onmiddellijke
hydratatie en aanmaak van

nieuw hyaluronzuur

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE
EXTRACTEN

(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN)
verbetert de synthese van de
aquaporinen en de filaggrine

voor een dubbele hydraterende
werking en beschermt de

huidbarrière

de huid is diep gehydrateerd
en heeft een frisse en 

stralende
uitstraling

na 1 uur 56,3% toename van 
het hydratatie niveau  

in de huid (serum en cream)

na 1 uur 22,3% afname  
van TEWL

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

zeer geschikt voor de
mannenhuid, dankzij

de ultra lichte en
verfrissende ‘sorbet’

textuur

HYDRAMEMORY 
CREAM GEL

250 ml

een hydraterende
cream gel

92% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

bevat 4,5%
natuurlijke oliën

GECERTIFICEERDE FAIR TRADE  
MORINGA OLIE

rijk aan omega 3, 6 en 9, 
plantaardige sterolen en vitamine E 

die het verlies van vocht en oxidatieve 
schade tegengaan

MACRO HYALURONZUUR (0,1%)
trekt vocht aan en houdt het vast

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE
EXTRACTEN

(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN)
verbetert de synthese van de
aquaporinen en de filaggrine

voor een dubbele hydraterende
werking en beschermt de

huidbarrière

de huid is zacht, de hele  
dag gehydrateerd en voelt 

fris aan

na 1 uur 13% toename van het 
hydratatie niveau

in de huid

na 1 uur 12,7% afname  
van TEWL

te adviseren voor
iedere huidconditie
welke gepaard gaat

met vocht tekort

zeer geschikt voor de
mannenhuid, dankzij

de ultra lichte en
verfrissende ‘sorbet’

textuur

NAAM DOEL INGREDIËNTEN 
EN RESULTAAT VERKOOPTIPS NOTITIE

HYDRAMEMORY 
COMPLETE 

60 min. 

hydraterend
voedend 

versterkend

voorkomt en 
contrasteert 

vroegtijdige huid-
veroudering

een innovatief masker met macro en 
biomimetische deeltjes van hyaluronzuur 

welke extra versterkt wordt door de exclusieve 
brush massage 

verbeterde hydratatie, teint en zachtheid bij 
100% van de panelleden

verbeterde helderheid bij 90% van de 
panelleden

voorkomt de eerste tekenen van 
huidveroudering en vermoeidheid

aanbevolen voor diegenen, die een 
gedehydrateerde huid

hebben en waarbij de eerste 
tekenen van huidveroudering 

zichtbaar worden

het hele jaar door, voornamelijk bij 
warme en vochtige klimaten

aanbevolen voor diegenen die in 
een gesloten leefomgeving werken 

met weinig frisse buitenlucht  

aanbevolen tijdens en na vliegreizen 
of na blootstelling aan de zon

de behandeling wordt 
ondersteund door de 
exclusieve Comfort 

Touch Face Massage 
met de Recover Touch 

Cream, welke zorgt voor 
revitaliserende en anti-

stress effecten

HYDRAMEMORY 
EXPRESS 

30 min. 

hydraterend 
versterkend

voorkomt en 
contrasteert 

vroegtijdige huid- 
veroudering

een innovatieve masker met macro en 
biomimetische deeltjes van hyaluronzuur

verbeterde hydratatie, teint en zachtheid bij 
100% van de panelleden

verbeterde helderheid bij 90% van de 
panelleden

voorkomt de eerste tekenen van 
huidveroudering en vermoeidheid

aanbevolen voor diegenen, die een 
gedehydrateerde huid

hebben en waarbij de eerste 
tekenen van huidveroudering 

zichtbaar worden

het hele jaar door, voornamelijk bij 
warme en vochtige klimaten

aanbevolen voor diegenen die in 
een gesloten leefomgeving

werken met weinig frisse buitenlucht

aanbevolen tijdens en na vliegreizen 
of na blootstelling aan de zon

onmiddellijke en 
langdurige

hydratatie in slechts
30 minuten

de ideale unisex
behandeling, maar ook 

ideaal voor jonge klanten 
en degenen die weinig tijd 

hebben

EEN BLEND VAN NATUURLIJKE EXTRACTEN
(APPEL-LINZEN-WATERMELOEN) verbetert de synthese van de aquaporinen en
filaggrine, voor een dubbel hydraterende werking en bescherming van de huidbarrière
GECERTIFICEERDE FAIR TRADE MORINGA OLIE gaat het verlies van vocht en 
oxidatieve schade tegen
MACRO HYALURONZUUR EN BIOMIMETISCHE DEELTJES VAN 
HYALURONZUUR zorgt voor een onmiddellijke hydratatie en aanmaak van nieuw 
hyaluronzuur

HYDRAMEMORY 
AT A GLANCE - DE BEHANDELING

Een compleet systeem welke 24 uur zorgt voor 
een dubbele hydratatie en versterking van de 

huidbarrière. De ‘sorbet’ textuur is vrij van siliconen 
en wordt snel geabsorbeerd. 
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PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

V
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EN
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A
G
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IJ
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REMEDY
CREAM TO OIL

150 ml

reiniger die van een 
crème 

in een olie verandert

bijzonder aanbevolen 
voor de gevoelige, 

reactieve huid

de eerste crème-
achtige fase verwijdert 

onzuiverheden, de 
olieachtige fase maakt de 

huid zijdezacht

vrij van parfum en SLES

97% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende en 
beschermende werking

een delicaat gereinigde 
en gevoede huid

vrij van surfactanten

vrij van parfum en SLES

vrij van alcohol

ideaal voor de droge, 
vermoeide huid

K
A

L
M

E
R

E
N

D
D

A
G

EL
IJ

K
S

REMEDY
TONER
200 ml

spraytonic met een 
kalmerende en 

versterkende werking

hydrateert en verfrist 
direct

vrij van parfum 

98% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG 

beschermt de huidbarrière tegen micro-
organismen                       

MIRABILIS JALAPA 
‘HET WONDER VAN PERU’ 
verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren vermindert en 
de huid beschermt door het verhogen 

van de ceramidesynthese 

verzacht onmiddellijk 
dankzij de fi jne, 

kalmerende deeltjes in 
de spray

kan meerdere keren per
 dag aangebracht worden

vrij van parfum

vrij van alcohol

 kan ook met een 
wattenschijfje 

aangebracht worden 
als verlichtende 
oogbehandeling 

K
A

L
M

E
R

E
N

D
D

A
G

EL
IJ

K
S

REMEDY
SERUM

30 ml

kalmerend en versterkend 
serum

lichte textuur

kan afzonderlijk gebruikt 
worden of in combinatie 

met een crème

vrij van parfum 

93% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

MIRABILIS JALAPA
‘HET WONDER VAN PERU’  
verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren vermindert en 
de huid beschermt door het verhogen 

van de ceramidesynthese 

MEXICAANSE HYSOP 
bevat een hoge concentratie 

fl avonoïden voor een 
ontstekingsremmende, kalmerende 

werking en om roodheid tegen te gaan

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG

beschermt de huidbarrière tegen micro-
organismen                    

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende en 
beschermende werking

een lichte emulsie die de 
gevoelige en reactieve 

huid kalmeert en verfrist

kan intensief gebruikt 
worden tijdens de winter 
of afzonderlijk in warme, 

vochtige klimaten

aanbevolen na 
blootstelling aan de zon

vrij van parfum

REMEDY
AT A GLANCE - HOME CARE

Onze professionele oplossing om de gevoelige en 
verzwakte huid te verzachten en te versterken.

MIRABILIS JALAPA ‘het wonder van Peru’ en MEXICAANSE HYSOP 
verzachten en kalmeren irritaties en verminderen roodheid en vaatverwijding

MARULA-OLIE rijk aan omega 9, tocoferolen en fytosterolen, beschermt de 
huidbarrière

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE OORSPRONG respecteren de 
huidfl ora en versterken de huidbarrière

     



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

V
E

R
ST

E
V

IG
E

N
D

 
D

A
G

EL
IJ

K
S

REMEDY
CREAM

60 ml

kalmerende, 
hydraterende crème die 

de huid verstevigt

vrij van parfum 

92% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

MIRABILIS JALAPA
‘HET WONDER VAN PERU’  
verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren vermindert en 
de huid beschermt door het verhogen 

van de ceramidesynthese 

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende en 
beschermende werking

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG

beschermt de huidbarrière tegen micro-
organismen                    

hydrateert en beschermt 
de huidbarrière 

lichte, hydraterende 
textuur

bijzonder geschikt voor 
warme, vochtige klimaten

vrij van parfum

V
E

R
ST

E
V

IG
E

N
D

 
D

A
G

EL
IJ

K
S

REMEDY
DEFENSE CREAM

60 ml

verzachtende, 
voedende crème met 

beschermende werking

bijzonder geschikt 
voor de zeer droge 
en gedehydrateerde 

gevoelige huid

vrij van parfum 

92% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

MIRABILIS JALAPA
‘HET WONDER VAN PERU’ 
verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren vermindert en 
de huid beschermt door het verhogen 

van de ceramidesynthese 

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende en 
beschermende werking

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE 
OORSPRONG

beschermt de huidbarrière tegen micro-
organismen                     

beschermt en voedt de 
huidbarrière

geeft een direct gevoel 
van verlichting 

rijke textuur, bijzonder 
geschikt voor koude, 

droge klimaten

vrij van parfum

V
E

R
ST

E
V

IG
E

N
D

D
A

G
E

L
IJ

K
S

REMEDY OIL
30 ml

kalmerende, beschermde 
olie, ideaal als S.O.S.-
behandeling voor de 

meest gevoelige plekken 
van het gelaat

vrij van parfum

99% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende en 
beschermende werking

SESAM-, JOJOBA- EN 
AMANDELOLIE

verzachtende, hydraterende en 
beschermende eigenschappen, terwijl 

de huidbarrière verstevigd wordt

verzachtende, 
beschermende werking 
voor de (over)gevoelige 

huid

geeft direct een 
vermindering van 

roodheid

om apart te gebruiken 
of in combinatie met een 

crème

vrij van parfum

aanbevolen na 
bloodstelling aan zon

REMEDY
AT A GLANCE - HOME CARE

Onze professionele oplossing om de gevoelige en 
verzwakte huid te verzachten en te versterken.

MIRABILIS JALAPA ‘het wonder van Peru’ en MEXICAANSE HYSOP 
verzachten en kalmeren irritaties en verminderen roodheid en vaatverwijding

MARULA-OLIE rijk aan omega 9, tocoferolen en fytosterolen, beschermt de 
huidbarrière

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE OORSPRONG respecteren de 
huidfl ora en versterken de huidbarrière

     



PRODUKTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

REMEDY
CREAM TO OIL

400 ml

reiniger die van een crème in een 
olie verandert

aanbevolen voor de gevoelige, 
reactieve huid

de eerste crème-achtige fase 
verwijdert onzuiverheden, de 
olieachtige fase maakt de huid 

zijdezacht

vrij van parfum en SLES

97% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

een delicaat 
gereinigde en 
gevoede huid

om te gebruiken 
tijdens professionele 
behandelingen voor 
een milde reiniging

vrij van parfum en 
SLES

REMEDY
TONER
500 ml

spraytonic met een kalmerende en 
versterkende werking

hydrateert en verfrist onmiddellijk

vrij van parfum 

98% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

PREBIOTICA VAN 
NATUURLIJKE OORSPRONG
beschermt de huidbarrière tegen 

micro-organismen                        

MIRABILIS JALAPA ‘HET 
WONDER VAN PERU’ 

verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren 
vermindert en de huid beschermt 

door het verhogen van de 
ceramidesynthese 

verzacht onmiddellijk 
dankzij de fi jne, 

kalmerende deeltjes 
in de spray

geschikt om tijdens 
alle behandelingen 

te gebruiken als 
verfrissende, 

kalmerende remedie

vrij van parfum

REMEDY 
PEEL- OFF MASK

 40 gr

tweefasenmasker met een 
kalmerende werking

ideaal om roodheid te verminderen 
en de gevoelige, reactieve huid te 

beschermen

vrij van parfum 

92% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

MACRO-HYALURONZUUR
een krachtige hydraterende 

werking, verstevigt de huidbarrière 
en behoudt de elasticiteit en 

zachtheid van de huid

diep hydraterende, 
kalmerende en 

opvullende werking

voor gebruik tijdens 
professionele 

behandelingen 
van de gevoelige, 

reactieve en 
gedehydrateerde 

huid die gevoelig is 
voor roodheid 

ideaal in koude, 
droge klimaten

perfect na 
blootstelling aan de 
zon en verbranding 

door de zon

vrij van parfum

REMEDY
AT A GLANCE - PROFESSIONAL 

Onze professionele oplossing om de gevoelige en 
verzwakte huid te verzachten en te versterken.

MIRABILIS JALAPA ‘het wonder van Peru’ en MEXICAANSE HYSOP 
verzachten en kalmeren irritaties en verminderen roodheid en vaatverwijding 

MARULA-OLIE rijk aan omega 9, tocoferolen en fytosterolen, beschermt de 
huidbarrière

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE OORSPRONG respecteren de 
huidfl ora en versterken de huidbarrière

     



PRODUKTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

REMEDY 
SERUM
150 ml

kalmerend en versterkend serum

lichte textuur

kan afzonderlijk gebruikt worden of 
in combinatie met een crème

vrij van parfum 

93% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MIRABILIS JALAPA ‘HET 
WONDER VAN PERU’ 

verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren 
vermindert en de huid beschermt 

door het verhogen van de 
ceramidesynthese 

MEXICAANSE HYSOP 
bevat een hoge concentratie 

fl avonoïden voor een 
ontstekingsremmende, kalmerende 
werking en om roodheid tegen te 

gaan
PREBIOTICA VAN 

NATUURLIJKE OORSPRONG
beschermt de huidbarrière tegen 

micro-organismen           

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

een lichte emulsie 
die de gevoelige 
en reactieve huid 

kalmeert en verfrist

kan intensief gebruikt 
worden tijdens de 

winter of afzonderlijk 
in warme, vochtige 

klimaten

om te gebruiken 
tijdens professionele 

behandeling van 
roodheid en irritaties

vrij van parfum

REMEDY 
CREAM
250 ml

kalmerende, hydraterende crème 
die de huid verstevigt

vrij van parfum 

91% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MIRABILIS JALAPA ‘HET 
WONDER VAN PERU’ 

verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

infl ammatoire receptoren 
vermindert en de huid beschermt 

door het verhogen van de 
ceramidesynthese 

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

PREBIOTICA VAN 
NATUURLIJKE OORSPRONG
beschermt de huidbarrière tegen 

micro-organismen           

beschermt en voedt 
de huidbarrière

geeft een direct 
gevoel van 
verlichting 

voor gebruik tijdens 
professionele 

behandeling van de 
gevoelige, reactieve 
en gedehydrateerde 
huid die gevoelig is 

voor roodheid 

vrij van parfum

REMEDY
AT A GLANCE - PROFESSIONAL 

Onze professionele oplossing om de gevoelige en 
verzwakte huid te verzachten en te versterken.

MIRABILIS JALAPA ‘het wonder van Peru’ en MEXICAANSE HYSOP 
verzachten en kalmeren irritaties en verminderen roodheid en vaatverwijding

MARULA-OLIE rijk aan omega 9, tocoferolen en fytosterolen, beschermt de 
huidbarrière

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE OORSPRONG respecteren de 
huidfl ora en versterken de huidbarrière

     

REMEDY
AT A GLANCE - DE BEHANDELING

Onze professionele oplossing om de gevoelige en 
verzwakte huid te verzachten en te versterken.

MIRABILIS JALAPA ‘het wonder van Peru’ en MEXICAANSE HYSOP 
verzachten en kalmeren irritaties en verminderen roodheid en vaatverwijding

MARULA-OLIE rijk aan omega 9, tocoferolen en fytosterolen, beschermt de 
huidbarrière

PREBIOTICA VAN NATUURLIJKE OORSPRONG respecteren de 
huidfl ora en versterken de huidbarrière

     

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS

SOOTHING REMEDY
50 min.

verzacht huidirritaties, voedt de huid en 
verstevigt de huidbarrière

de huid is diep gevoed, roodheid is 
verminderd en de huid krijgt een egale 

kleur

vrij van parfum 

ideaal voor iedere huidconditie, ook 
tijdens de zwangerschap

de perfecte S.O.S.-behandeling na 
verbranding door de zon of voor de 

reactieve huid



PRODUKTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

REMEDY 
SERUM
150 ml

kalmerend en versterkend serum

lichte textuur

kan afzonderlijk gebruikt worden of 
in combinatie met een crème

vrij van parfum 

93% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MIRABILIS JALAPA ‘HET 
WONDER VAN PERU’ 

verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

inflammatoire receptoren 
vermindert en de huid beschermt 

door het verhogen van de 
ceramidesynthese 

MEXICAANSE HYSOP 
bevat een hoge concentratie 

flavonoïden voor een 
ontstekingsremmende, kalmerende 
werking en om roodheid tegen te 

gaan
PREBIOTICA VAN 

NATUURLIJKE OORSPRONG
beschermt de huidbarrière tegen 

micro-organismen           

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

een lichte emulsie 
die de gevoelige 
en reactieve huid 

kalmeert en verfrist

kan intensief gebruikt 
worden tijdens de 

winter of afzonderlijk 
in warme, vochtige 

klimaten

om te gebruiken 
tijdens professionele 

behandeling van 
roodheid en irritaties

vrij van parfum

REMEDY 
CREAM
250 ml

kalmerende, hydraterende crème 
die de huid verstevigt

vrij van parfum 

91% van de ingrediënten is van 
natuurlijke oorsprong

MIRABILIS JALAPA ‘HET 
WONDER VAN PERU’ 

verzachtende werking, die de 
gevoeligheid van de neuro-

inflammatoire receptoren 
vermindert en de huid beschermt 

door het verhogen van de 
ceramidesynthese 

MARULA-OLIE
rijk aan omega 9, tocoferolen en 

fytosterolen, voor een verzachtende 
en beschermende werking

PREBIOTICA VAN 
NATUURLIJKE OORSPRONG
beschermt de huidbarrière tegen 

micro-organismen           

beschermt en voedt 
de huidbarrière

geeft een direct 
gevoel van 
verlichting 

voor gebruik tijdens 
professionele 

behandeling van de 
gevoelige, reactieve 
en gedehydrateerde 
huid die gevoelig is 

voor roodheid 

vrij van parfum

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS

SOOTHING REMEDY
50 min.

verzacht huidirritaties, voedt de huid en 
verstevigt de huidbarrière

de huid is diep gevoed, roodheid is 
verminderd en de huid krijgt een egale 

kleur

vrij van parfum 

ideaal voor iedere huidconditie, ook 
tijdens de zwangerschap

de perfecte S.O.S.-behandeling na 
verbranding door de zon of voor de 

reactieve huid

NOTES



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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RENIGHT CREAM
60 ml

voedende vitamine crème

88% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT 

beschermende antioxidant

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

HYALURONZUUR (0,1%)
hydraterend

de huid is diep gevoed, 
zacht en beschermd

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

speciaal aanbevolen voor 
de droge, gestreste en 

vermoeide huid
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RENIGHT OIL
30 ml

voedende vitamine olie

97,5% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

OLIËN VAN SESAM EN 
RIJST 

voedend 

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

de huid heeft een frisse en 
gezonde uitstraling 

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

heerlijke vitamine ‘douche’
voor de huid

speciaal aanbevolen 
voor de droge, gestreste 

en vermoeide huid 
in combinatie met de 

nachtcrème

aanbevolen als een 
herstellende en 

voedende 
behandeling na 

blootstelling aan de zon of 
in koude klimaat-
omstandigheden
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RENIGHT MASK
75 ml

voedend vitamine masker 

91% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT

beschermende antioxidant

VITAMINE E
gaat oxidatieve schade en 
het verouderingsproces 

tegen

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

bij het ontwaken is de huid 
uitgerust, ontspannen en 

hersteld

speciaal aanbevolen voor 
de droge en vermoeide 

huid

ideaal als herstellende 
behandeling na blootstelling 

aan de zon of in koude 
klimaatomstandigheden

*  middels een ORAC test (Oxygen Radical Absorbance Capacity test) wetenschappelijk bewezen. De ORAC test meet het aantal antioxidanten.

RENIGHT 
AT A GLANCE  -  HOMECARE

Een systeem welke de huid voedt en herstelt. 
Een krachtige blend van vitaminen en 

uitzonderlijke oliën die het afweersysteem 
versterken. 

GOJIBES OLIE krachtig antioxidant

GEHYDROLYSEERD TOMATENEXTRACT rijk aan lycopeen, een krachtig 
antioxidant

MACADAMIA OLIE voedend, opvullend en beschermend



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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RENIGHT CREAM
60 ml

voedende vitamine crème

88% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT 

beschermende antioxidant

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

HYALURONZUUR (0,1%)
hydraterend

de huid is diep gevoed, 
zacht en beschermd

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

speciaal aanbevolen voor 
de droge, gestreste en 

vermoeide huid
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RENIGHT OIL
30 ml

voedende vitamine olie

97,5% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

OLIËN VAN SESAM EN 
RIJST 

voedend 

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

de huid heeft een frisse en 
gezonde uitstraling 

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

heerlijke vitamine ‘douche’
voor de huid

 
speciaal aanbevolen 

voor de droge, gestreste 
en vermoeide huid 

in combinatie met de 
nachtcrème

aanbevolen als een 
herstellende en 

voedende 
behandeling na 

blootstelling aan de zon of 
in koude klimaat-
omstandigheden
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RENIGHT MASK
75 ml

voedend vitamine masker 

91% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT

beschermende antioxidant

VITAMINE E
gaat oxidatieve schade en 
het verouderingsproces 

tegen

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

bij het ontwaken is de huid 
uitgerust, ontspannen en 

hersteld

speciaal aanbevolen voor 
de droge en vermoeide 

huid

ideaal als herstellende 
behandeling na blootstelling 

aan de zon of in koude 
klimaatomstandigheden

PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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RECOVER TOUCH 
OIL

230 ml

voedende vitamine olie

97,5% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong 

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

OLIËN VAN SESAM EN 
RIJST 

voedend 

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

te gebruiken bij iedere 
huidconditie, uitermate geschikt 

voor de droge, gestreste en 
vermoeide huid

aanbevolen als een 
herstellende en hydraterende 
behandeling na blootstelling 

aan de zon of in koude 
klimaatomstandigheden

na epilatie, om reactie te 
voorkomen

S.O.S serum
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RECOVER TOUCH
MASSAGE CREAM

400 ml

voedende vitamine 
massagecrème

90% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT 

beschermende antioxidant

MACADAMIA OLIE
voedend en beschermend

HYALURONZUUR (0,1%)
hydraterend

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

te gebruiken bij iedere 
huidconditie, speciaal 

aanbevolen voor de droge, 
gestreste en vermoeide huid

aanbevolen als een 
herstellende en hydraterende 
behandeling na blootstelling 

aan de zon of in koude 
klimaatomstandigheden.
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RECOVER TOUCH
MASK
250 ml

voedend, kalmerend en 
ontstekingsremmend 

gelaatsmasker

91% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

GECERTIFICEERDE 
BIOLOGISCHE GOJIBES 

OLIE
antioxidant 

GEHYDROLYSEERD 
TOMATENEXTRACT 

beschermende antioxidant

HAZELNOOT- EN 
MACADAMIA OLIE

voedend en beschermend

HYALURONZUUR (0,1%)
hydraterend

de huid is diep gevoed en 
voelt zacht aan

de huid heeft een frisse en 
gezonde uitstraling 

voedende werking
gegarandeerd voor 8 uur 

te gebruiken bij iedere 
huidconditie, speciaal 

aanbevolen voor de droge, 
gestreste en vermoeide huid

ideaal als herstellende 
behandeling, na blootstelling 

aan buiten activiteiten

*  middels een ORAC test (Oxygen Radical Absorbance Capacity test) wetenschappelijk bewezen. De ORAC test meet het aantal antioxidanten.

RENIGHT 
AT A GLANCE  -  PROFESSIONAL

Een systeem welke de huid voedt en herstelt. 
Een krachtige blend van vitaminen en 

uitzonderlijke oliën die het afweersysteem 
versterken. 

GOJIBES OLIE krachtig antioxidant

GEHYDROLYSEERD TOMATENEXTRACT rijk aan lycopeen, een krachtig 
antioxidant

MACADAMIA OLIE voedend, opvullend en beschermend

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS

RECOVER TOUCH 
COMPLETE 

60 min.

EXPRESS 
30 min.

voedende behandeling voor het 
gelaat, de hals en décolleté voor een 

herstellende en beschermende werking, 
dankzij de hoge concentratie vitaminen.

het masker is rijk aan gojibes olie, 
gehydrolyseerde tomaten extract en 
hyaluronzuur welke zorgen voor een 
intensief antioxidanten en voedende 

werking 

de exclusieve COMFORT ZONE 
TOUCH FACE MASSAGE vermindert 

spanning, stress en vermoeidheid 

ideaal voor de droge, gestreste en 
vermoeide huid

aanbevolen als een herstellende 
en hydraterende behandeling na 

blootstelling aan de zon of in koude 
klimaatomstandigheden

RENIGHT 
AT A GLANCE  -  DE BEHANDELING

Een systeem welke de huid voedt en herstelt. 
Een krachtige blend van vitaminen en 

uitzonderlijke oliën die het afweersysteem 
versterken. 

GOJIBES OLIE krachtig antioxidant

GEHYDROLYSEERD TOMATENEXTRACT rijk aan lycopeen, een krachtig 
antioxidant

MACADAMIA OLIE voedend, opvullend en beschermend
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EXPERT SKIN CARE
body



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
PEEL SCRUB 

200ml

body scrub met een 
dubbel herstellende 

werking

92%
van de ingrediënten 

is van natuurlijke 
oorsprong

ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN 
chemische peeling
3,5 % glycolzuur

6,5% gluconolacton

SILICADEELTJES & BITTERE 
SINAASAPPEL PEEL

dit zijn mechanische
scrubdeeltjes die

celvernieuwend en
egaliserend werken

een direct 
geëgaliseerde, zachte 

en stralende huid

bevordert de opname 
van actieve ingrediënten 

van hieropvolgende 
producten

voor een intensieve werking 
laat je het product zitten na het 

verwijderen van resterende 
deeltjes met een droge handdoek

geschikt om de huid voor te 
bereiden op de zomer en na de 
vakantie, om een zachte huid te 

behouden

kan in combinatie met elke body 
crème worden gebruikt
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BODY STRATEGIST
BAGNI DI 

MONTALCINO 
CASTELLO DI VELONA

4 X 30 g

modder met 
thermaal water uit 

Montalcino

98%
van de ingrediënten 

is van natuurlijke 
oorsprong

THERMAAL WATER UIT 
CASTELLO DI VELONA 

MONTALCINO
remineraliserend

LAMINARIA & FUCUS ALGEN
twee typen algen met een afslankend 

en corrigerend effect

ETHERISCHE OLIËN VAN 
MANDARIJN, SINAASAPPEL EN 

PEPERMUNT
drainerend en ontgiftend

drainerend en 
corrigerend voor ieder 

type cellulite

effectieve correctie al na 
één behandeling

eenvoudig spa-ritueel 
voor thuis

ideaal als onderdeel van een 
detoxprogramma

kan in bad worden gebruikt voor 
een ontgiftende werking

niet aanbevolen bij zwangerschap 
en schildklieraandoeningen
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BODY STRATEGIST

CREAM GEL
200ml

drainerende en
remodellerende 

crème gel

92%
van de ingrediënten 

is van natuurlijke 
oorsprong

LIPOSOMALE STRUCTUUR 
afkomstig van lecithine, heeft het 

vermogen om de opname van actieve 
ingrediënten te verbeteren, zodat de 
actieve anti-cellulite ingrediënten zich 

kunnen verspreiden

KLIMOPEXTRACT 
vermindert zwelling door drainage en 

versterkt de haarvaten

PURE CAFFEINE (2%) & 
CARNITINE 

stimuleert vetverbranding, verbetert 
de circulatie

PAARDEKASTANJE- EXTRACT 
bekend als AESCIN,

ontstekingsremmende werking, 
beschermt de gevoelige vaatwand 

door het stimuleren van de circulatie

huidvriendelijk 
liposomaal transport

drainenerde en 
corrigerende werking 

bij oedemateuze 
cellulite dat 

gepaard gaat met 
vochtophopingen

slanker en gecorrigeerd 
silhouet

specifieke high-tech 
liposomenstructuur voor 

oedemateuze cellulite

ideaal voor gevoelige huid

niet aanbevolen tijdens 
zwangerschap
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BODY STRATEGIST
THERMO CREAM

200ml

thermogene 
corrigerende crème

86% van de 
ingrediënten is 
van natuurlijke 

oorsprong

EENCELLIGE MICROALGEN 
afslankende werking doordat 
het beige vetweefsel door de 

thermogene werking gestimuleerd 
wordt om vet te verbranden

PURE CAFFEINE (2%) & 
CARNITINE 

stimuleert het metabolisme
en verbetert de circulatie

FUCUS
corrigerend en afslankend

AESCIN
venotonische eigenschappen, 

versterkt de vaatwanden

BENZYLNICOTINATE 
thermogeen molecule die de 
effectieve opname van actieve 

ingrediënten bevordert

de thermogene 
werking zorgt voor een 
effectieve vermindering 

van plaatselijke 
vetophopingen

bevordert de 
microcirculatie

afslankende en 
corrigerende werking

specifieke, thermogene
high-tech structuur tegen

cellulite

voor een intensieve werking 
dagelijks aanbrengen in een cyclus 

van minimaal één maand

niet aanbevolen tijdens de
zwangerschap, vrouwen

die borstvoeding geven, bij
aanwezigheid van zwakke
haarvaten, tijdens en na het 

zonnen

vergeet niet om de intensieve,
thermogene werking en de

mogelijke reactie van de huid
uit te leggen

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - HOME CARE



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
CRYO LEG GEL

200ml

verfrissende beengel

95% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

HESPERIDINE
komt uit groep van flavonoïden, 
versterkt vaatwanden en gaat 

vochtretentie tegen

AESCIN
venotonische, kalmerende en 
drainerende eigenschappen, 
versterkt capillaire wanden

MENTHOL
verfrissend, stimuleert het 

vasomotorisch systeem en geeft 
een onmiddellijk verlichtend 

gevoel

verbetert de circulatie, 
waardoor de afvoer van 
overtollig vocht wordt 

gestimuleerd

versterkt de bloedvaten

directe ontspanning 
voor vermoeide benen

ideaal in een warm klimaat en bij 
staand werk

de gelformulering vergemakkelijkt 
het aanbrengen en de absorptie

overleg met je arts bij 
zwangerschap of borstvoeding

breng niet aan op beschadigde 
huid

kan alleen worden gebruikt, of 
gecombineerd met elke body 

crème
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BODY STRATEGIST
OIL

100ml

versoepelende olie

88% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

BIOLOGISCH TAMANUOLIE
antioxidant, beschermt de 

elasticiteit van de huid en verbetert 
het uiterlijk van striae

ZOETE AMANDELOLIE
verzachtend, voedend en 

herstellend

CENTELLA ASIATICA
stimuleert de aanmaak van 

collageen, verstevigt en versoepelt

VITAMINE E
antioxidant

bevordert elasticiteit en 
verstevigt

voorkomt nieuwe striae 
en verbetert het uiterlijk 

van de bestaande

verbetert de stevigheid 
van het weefsel

speciaal aanbevolen voor de 
meest kritieke huidgebieden, 

binnenkant van de dijen, buste, 
buik, armen en borst

kan tijdens en na de 
zwangerschap worden gebruikt
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BODY STRATEGIST
D-AGE CREAM

180ml

voedende 
verstevigende crème

91% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

GEHYDROLISEERD GROEN 
WALNOOTEXTRACT

antioxiderende bescherming

BIOLOGISCH TAMANUOLIE
antioxidant, beschermt de 

elasticiteit van de huid en verbetert 
het uiterlijk van striae

BOSWELLIAZUUR
anti-aging met een herstellende 

werking

rijke voeding en 
bescherming van de 
huid voor een anti-

aging werking

verbetert de structuur 
en stevigheid van het 

weefsel

een ideale anti-aging crème 
voor het lichaam gedurende alle 

seizoenen, met name in de winter 
of in koude klimaten

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - HOME CARE



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
 PEEL SCRUB

400ml

body scrub met een 
dubbel herstellende 

werking

92% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

ALPHAPOLYHYDROXZUREN 
chemische peeling
3,5 % glycolzuur

6,5% gluconolacton

SILICADEELTJES & BITTERE 
SINAASAPPEL PEEL

dit zijn mechanische
scrubdeeltjes die

celvernieuwend en
egaliserend werken

zorgt direct voor een 
geëgaliseerde, zachte en 

stralende huid

vergemakkelijkt de opname 
van hierop volgende 
producten en actieve 

ingrediënten

aanbevolen bij zeer droge en 
ruwe huid

ideaal als voorbereiding voor 
blootstelling aan de zon
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BODY STRATEGIST
PEELING

400ml

celvernieuwende en 
activerende gel

81% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

GLYCOLZUUR(7%)
MELKZUUR (9%)

chemische peeling om 
celvernieuwing te bevorderen voor 

een effectieve behandeling
OXYTM

stimuleert cellulaire oxygenatie

regenereert en maakt de 
huid glad

vergemakkelijkt de opname 
van hierop volgende 
producten en actieve 

ingrediënten

geschikt om de effectiviteit 
van cellulitebehandelingen te 

vergroten

aanbevolen vòòr het gebruik 
van producten die even 

moeten inwerken

breng het product aan met 
een kwast of handschoen
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BODY STRATEGIST
BAGNI DI MONTAL-
CINO CASTELLO DI 

VELONA
1000ml

massage modder 
met thermaal water 
met drainerende en 

corrigerende werking

98% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

THERMAAL WATER UIT 
CASTELLO DI VELONA 

MONTALCINO
bevat bicarbonaat-sulfaat-calcium-

magnesium, geschikt voor anti-
cellulite werking

LAMINARIA
bruine algen, rijk aan jodium of een 

afslankend effect te bevorderen

ETHERISCHE OLIËN VAN 
MANDARIJN, SINAASAPPEL 

EN PEPERMUNT,
drainerend en ontgiftend

remineralisatie

slanker en gecorrigeerd 
silhouette

niet aanbevolen bij 
zwangerschap en 

schildklieraandoeningen
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BODY STRATEGIST
BLEND
950ml

geconcentreerde mix 
van etherische oliën om 

te draineren

bij verdunning met 
30 water, is 83% van 
de ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN VAN 
CITROEN, SINAASAPPEL EN 

PEPERMUNT
drainerend en ontgiftend

KLIMOPEXTRACT
vermindert zwelling door drainage 

en versterkt de haarvaten

MENTHOL
verfrissend, stimuleert het 

vasomotorisch systeem en geeft 
een onmiddellijk verlichtend gevoel

minder zwaar en gezwollen 
gevoel

slanker en gecorrigeerd 
silhouette

aanbevolen voor ieder 
type cellulite, ideaal voor 

oedemateuze cellulite

multifunctionele blend, die 
kan worden gebruikt om 

bandages voor te bereiden 
of verdund in water in een 

whirlpool

bevat etherische oliën 
en menthol en wordt 

daarom niet aangeraden 
bij zwangerschap en 

borstvoeding

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - PROFESSIONAL



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
 PEEL SCRUB

400ml

body scrub met een 
dubbel herstellende 

werking

92% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

ALPHAPOLYHYDROXZUREN 
chemische peeling
3,5 % glycolzuur

6,5% gluconolacton

SILICADEELTJES & BITTERE 
SINAASAPPEL PEEL

dit zijn mechanische
scrubdeeltjes die

celvernieuwend en
egaliserend werken

zorgt direct voor een 
geëgaliseerde, zachte en 

stralende huid

vergemakkelijkt de opname 
van hierop volgende 
producten en actieve 

ingrediënten

aanbevolen bij zeer droge en 
ruwe huid

ideaal als voorbereiding voor 
blootstelling aan de zon
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BODY STRATEGIST
PEELING

400ml

celvernieuwende en 
activerende gel

81% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

GLYCOLZUUR(7%)
MELKZUUR (9%)

chemische peeling om 
celvernieuwing te bevorderen voor 

een effectieve behandeling
OXYTM

stimuleert cellulaire oxygenatie

regenereert en maakt de 
huid glad

vergemakkelijkt de opname 
van hierop volgende 
producten en actieve 

ingrediënten

geschikt om de effectiviteit 
van cellulitebehandelingen te 

vergroten

aanbevolen vòòr het gebruik 
van producten die even 

moeten inwerken

breng het product aan met 
een kwast of handschoen
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BODY STRATEGIST
BAGNI DI MONTAL-
CINO CASTELLO DI 

VELONA
1000ml

massage modder 
met thermaal water 
met drainerende en 

corrigerende werking

98% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

THERMAAL WATER UIT 
CASTELLO DI VELONA 

MONTALCINO
bevat bicarbonaat-sulfaat-calcium-

magnesium, geschikt voor anti-
cellulite werking

LAMINARIA
bruine algen, rijk aan jodium of een 

afslankend effect te bevorderen

ETHERISCHE OLIËN VAN 
MANDARIJN, SINAASAPPEL 

EN PEPERMUNT,
drainerend en ontgiftend

remineralisatie

slanker en gecorrigeerd 
silhouette

niet aanbevolen bij 
zwangerschap en 

schildklieraandoeningen
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BODY STRATEGIST
BLEND
950ml

geconcentreerde mix 
van etherische oliën om 

te draineren

bij verdunning met 
30 water, is 83% van 
de ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN VAN 
CITROEN, SINAASAPPEL EN 

PEPERMUNT
drainerend en ontgiftend

KLIMOPEXTRACT
vermindert zwelling door drainage 

en versterkt de haarvaten

MENTHOL
verfrissend, stimuleert het 

vasomotorisch systeem en geeft 
een onmiddellijk verlichtend gevoel

minder zwaar en gezwollen 
gevoel

slanker en gecorrigeerd 
silhouette

aanbevolen voor ieder 
type cellulite, ideaal voor 

oedemateuze cellulite

multifunctionele blend, die 
kan worden gebruikt om 

bandages voor te bereiden 
of verdund in water in een 

whirlpool

bevat etherische oliën 
en menthol en wordt 

daarom niet aangeraden 
bij zwangerschap en 

borstvoeding

PRODUKTE BESCHREIBUNG INHALTSSTOFFE 
UND WIRKUNGEN ERGEBNIS

EMPFEHLUNGEN 
UND 

ANMERKUNGEN
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BODY STRATEGIST
THERMO CREAM

400ml

thermogene 
corrigerende 

crème voor een 
intensief afslankende 

behandeling

86% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

EENCELLIGE MICROALGEN 
afslankende werking doordat het beige 

vetweefsel door de thermogene werking 
gestimuleerd wordt om vet te verbranden

PURE CAFFEINE (2%) & CARNITINE
stimuleert het metabolisme
en verbetert de circulatie

FUCUS
corrigerend en afslankend

AESCIN
venotonische eigenschappen, versterkt de 

vaatwanden

BENZYLNICOTINATE 
thermogeen molecule die de effectieve 

opname van actieve ingrediënten bevordert

de thermogene 
werking zorgt voor een 
effectieve vermindering 

van plaatselijke 
vetophopingen

bevordert de 
microcirculatie

slanker en gecorrigeerd 
silhouette

combinatie met de 
Montalcino modder 

versterkt de ontgiftende 
werking

aanbevolen voor ieder 
type cellulite, ook ideaal 

voor adipose cellulite

ideaal voor resistente 
huid, informeer de klant 

over het intense effect en 
mogelijke huidreacties

niet aanbevolen bij 
zwangerschap of 

borstvoeding, capillaire 
fragiliteit of schild-

klieraandoeningen en na 
blootstelling aan de zon
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BODY STRATEGIST
MASSAGE CREAM

500ml

massage crème om 
vetverbranding te 

stimuleren

90% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

EENCELLIGE MICROALGEN 
afslankende werking doordat het beige 

vetweefsel door de thermogene werking 
gestimuleerd wordt om vet te verbranden

PURE CAFFEINE (2%) & CARNITINE 
stimuleert het metabolisme
en verbetert de circulatie

AESCIN
venotonische eigenschappen, versterkt de 

vaatwanden

KLIMOPEXTRACT
vermindert zwelling door drainage en 

versterkt de haarvaten

afgeslankt en 
gecorrigeerd figuur

voor elke type cellulite

voedend

het product bevat 
cafeïne en wordt 

daarom niet aanbevolen 
bij zwangerschap en 

borstvoeding
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BODY STRATEGIST 
MASSAGE OIL

950ml

massage olie met 
drainerende en 

vochtherstellende 
functie

99% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN VAN CITROEN, 
SINAASAPPEL EN PEPERMUNT

drainerend en ontgiftend

KLIMOPEXTRACT
verbetert de microcirculatie en vermindert 

oedeem

ZOETE AMANDEL- EN JOJOBAOLIE
voedt de huid intensief

gedraineerd en 
gecorrigeerd weefsel

olie voor ieder type 
massage, in het 

bijzonder anti-cellulite en 
drainerende massages

niet aanbevolen tijdens 
zwangerschap en 

borstvoeding
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BODY STRATEGIST
3IN1 BOOSTER

400ml

activerend, afslankend 
en corrigerend 

geconcentreerd 
thermogeen masker

97% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

EENCELLIGE MICROALGEN 
stimuleert beige vetcellen om vet te 

verbranden

THERMOGEEN COMPLEX 
(VANILLYL BUTYL ETHER) 

creëert vaatverwijding en zorgt voor een
gecontroleerde warmte ontwikkeling

bevordert en verbetert 
de microcirculatie

corrigerend, stimuleert 
vetverbranding

lichter gevoel in de 
benen

ideaal als 
shockbehandeling in 
het geval van cellulite 
dat gepaard gaat met 
lokale vetophopingen 

en vertraagde 
microcirculatie

breng het product 
aan met een kwast of 

handschoen

niet aanbevolen bij 
zwangerschap en 

borstvoeding

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - PROFESSIONAL



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
CRYO LEG GEL

400ml

verfrissende beengel

95% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

HESPERIDINE
komt uit groep van 

flavonoïden, versterkt 
vaatwanden en gaat 
vochtretentie tegen

AESCIN
venotonische eigenschappen, 

versterkt de vaatwanden

MENTHOL
verfrissend, stimuleert het 
vasomotorisch systeem 

en geeft een onmiddellijk 
verlichtend gevoel

verbetert de circulatie, 
waardoor de afvoer van 
overtollig vocht wordt 

gestimuleerd

versterkt de bloedvaten

directe ontspanning voor 
vermoeide benen

ideaal in een warm klimaat 
en bij staand werk

de gelformulering 
vergemakkelijkt het 

aanbrengen en de absorptie

overleg met je arts 
bij zwangerschap of 

borstvoeding

breng niet aan op 
beschadigde huid

T
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N
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BODY STRATEGIST
OIL

950ml

versoepelende olie

88%van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOLOGISCH 
TAMANUOLIE

antioxidant, beschermt de 
elasticiteit van de

huid en verbetert het uiterlijk 
van striae

ZOETE AMANDELOLIE
verzachtend, voedend en 

herstellend

CENTELLA ASIATICA
stimuleert de aanmaak van 

collageen, verstevigt en 
versoepelt

VITAMINE E
antioxidant

bevordert elasticiteit en 
verstevigt

voorkomt nieuwe striae en 
verbetert het uiterlijk van de 

bestaande

verbetert de structuur en 
stevigheid van het weefsel

speciaal aanbevolen voor de 
meest kritieke huidgebieden, 

binnenkant van de dijen, 
buste, buik, armen en borst

kan tijdens en na de 
zwangerschap worden 

gebruikt
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BODY STRATEGIST
D-AGE MASSAGE 

CREAM
500ml

voedende verstevigende 
crème

91% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GEHYDROLISEERD 
GROEN 

WALNOOTEXTRACT
antioxiderende bescherming

BIOLOGISCH 
TAMANUOLIE

antioxidant, beschermt de 
elasticiteit van de huid en 
verbetert het uiterlijk van 

striae

BOSWELLIAZUUR
herstellende werking

rijke crème met een 
sterk hydraterende en 

beschermende final touch

verbetert de structuur en 
stevigheid van het weefsel

antioxiderende werking, rijk 
aan polyphenolen

ideaal om de balans van 
een droge, vermoeide en 

door zon of ouderdom 
beschadigde huid te 

herstellen

kan gebruikt worden tijdens 
en na de zwangerschap
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BODY STRATEGIST
NUTRITIONAL 

MASK 1 + 2
2 X 1000ml

versoepelend en 
antioxiderend masker

Base 1: 
16% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

Base 2: 
99% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BASE 1: 
BIOLOGISCH 
TAMANUOLIE

antioxidant, beschermt de 
elasticiteit van de huid en 
verbetert het uiterlijk van 

striae

BASE 2:
GEHYDROLISEERD 

GROEN 
WALNOOTEXTRACT

antioxiderende bescherming

gevoede en elastische huid, 
zacht in aanraking

verbetert striae, regenereert 
weefsel en zorgt voor 

bescherming en behoud van 
de huidelasticitei

aanbevolen na lange 
blootstelling aan de zon

het product kan verwarmd 
worden voor gebruik

ideaal tijdens zwangerschap, 
gaat huidveroudering tegen

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - PROFESSIONAL



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNTEN RESULTATEN VERKOOPTIPS
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BODY STRATEGIST
TECH OIL

400ml

massageolie

100% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

AMANDEL-, RIJST-, SOJA- 
EN JOJOBA-OLIE

zorgen voor een lichte 
filmlaag die de huid tegen 

hitte beschermt, waardoor het 
handstuk soepel over de huid 

kan glijden

voor gebruik met 
vacuüm apparatuur of 

vacuümapparatuur met bi of 
multipolaire radiofrequentie

aangename textuur

voor alle huidtypen, gezicht en 
lichaam
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BODY STRATEGIST 
TECH GEL

400ml

massagegel

97% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

POLYOLEN
alcohol gewonnen uit suiker dat 
zorgt voor een barrière-effect, 

zodat het apparaat soepel 
werkt

HYALURONZUUR 
hydrateert de huid, terwijl het 
zijn elasticiteit en zachtheid 

behoudt

voor gebruik met 
vacuüm apparatuur of 

vacuümapparatuur met bi of 
multipolaire radiofrequentie

aangename textuur

voor alle huidtypen, gezicht en 
lichaam

EXFOLIATIE
ALPHA-POLY HYDROXY ZUREN  chemische peeling.
NATUURLIJKE DEELTJES mechanische scrub.
TONE
BIOLOGISCHE TAMANUOLIE versoepelende, anti-aging en herstellende werking.
CENTELLA ASIATICA stimuleert de aanmaak van collageen, helend en verzachtend.
HESPERIDINE een extract van citrusvruchten, beschermt de bloedvaten en vermindert oedeem.
CELLULITE
EENNCELLIGE MICROALGEN    afslankend.
FUCUS afslankend.
KLIMOPEXTRACT drainerend.

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - KABINE



NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

DOUBLE PEEL 
BODY
55 Min.

complete verjonging

herstellend

voedend

verjongend en egaliserend

anti-oxidatieve bescherming

verbetert de elasticiteit en 
hydratatie

voor alle huidtypen

ideaal bij wisseling van 
seizoenen, vooral in de herfst en 

in de lente

bevordert elasticiteit en 
herstelt oxidatieschade door 

blootstelling aan de zon, 
veroudering en lifestyle

tevens beschikbaar als 
30-minuten DOUBLE PEEL 
EXPRESS behandeling voor 

huidvernieuwing

DETOX & DRAIN 
50 Min.

drainerend

afslankend

verbetert microcirculatie

intensief ontgiftende, 
drainerende en anti-cellulite 

behandeling

met thermaal water uit Castello 
di Velona (Montalcino -Toscane 

- Italië) en etherische oliën

verbetert de lymfatische 
microcirculatie. Ontgift 
en verlicht benen met 

oedemateuze cellulite en 
vochtretentie

zeer goede ondersteuning bij 
cellulitebehandelingen

perfect na een zware dag, een 
periode van vermoeidheid of bij 
de start van een afslankkuur om 
de diep werkende reiniging van 

het lichaam te ondersteunen

tevens beschikbaar als 
30-minuten BENDAGGIO 
EXPRESS behandeling met 
enkel een bandage voor een 

intensief drainerend effect

niet geschikt tijdens 
zwangerschap, in periode 

van borstvoeding of bij 
schildklieraandoeningen

TREATMENT 3IN1
60 Min.

drainerend

revitaliserend

verstevigend

reactiveert en verbetert 
huidcirculatie

stimuleert lipolyse en corrigeert
verlicht de benen

geschikt voor cellulite gepaard 
met plaatselijke vetophopingen 
en vertraagde microcirculatie

tevens beschikbaar als 
30-minuten THERMO 

EXPRESS behandeling met een 
thermogeen kompres

niet geschikt tijdens 
zwangerschap of in periode van 

borstvoeding

MONTALCINO 
MUD

50 Min.

ontgiftend

corrigerend

stimuleert metabolisme

ontgift en verwijdert 
vetophopingen

vermindert oedeem en cellulite

voor ieder type cellulite

ideaal als onderdeel van een 
detox programma

tevens beschikbaar als 
30-minuten MONTALCINO 
MUD EXPRESS behandeling 

met thermaal modder

niet geschikt tijdens 
zwangerschap, in periode 

van borstvoeding of bij 
schildklieraandoeningen

BODY STRATEGIST
AT A GLANCE - BEHANDELINGEN



NOTES



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

BODY ACTIVE 
MASSAGE MASK

400 ml

veelzijdig 2-in-1 product, 
dat zowel als masker 

en als massageproduct 
aangebracht kan worden

vrij van parfum

98% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GELE KLEI UIT BRAZILIË
remineraliseert

PLANKTONEXTRACT
stimuleert het metabolisme 
en het energieverbruik van 

de cellen

versterkte, geactiveerde en 
geremodelleerde weefsels 

ideaal na lichamelijke 
activiteit en aanbevolen 

gedurende anti-
celluliteprogramma’s 

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

BODY ACTIVE
MASSAGE

50 min.

intensief remineraliserende, 
remodellerende en 

verkwikkende werking

de synergie tussen de 
gele klei uit Brazilië, het 
planktonextract en de 
massage verstevigt de 

contouren en werkt op de 
aandachtspunten 

ideaal voor sportliefhebbers 

kan gecombineerd worden 
met activerende en anti-
cellulitebehandelingen

onderga deze behandeling 
niet gedurende de 

zwangerschap

BODY ACTIVE
AT A GLANCE - HOME CARE

MACA POLYFENOLEN met drievoudige werking: lipolytisch, het stimuleert de 
bloeds omloop en geeft kracht

GELE KLEI UIT BRAZILIË is rijk aan mineralen en magnesium, voor een effectief 
herstel van minerale zouten, wat essentieel is na lichamelijke activiteiten

PLANKTONEXTRACT bevordert de afgifte van adiponectine, een proteïne die wordt 
gesynthetiseerd door adipose weefselcellen voor een intensieve lipolytische werking

     

BODY ACTIVE
AT A GLANCE - DE BEHANDELING

MACA POLYFENOLEN met drievoudige werking: lipolytisch, het stimuleert de 
bloeds omloop en geeft kracht

GELE KLEI UIT BRAZILIË is rijk aan mineralen en magnesium, voor een effectief 
herstel van minerale zouten, wat essentieel is na lichamelijke activiteiten

PLANKTONEXTRACT bevordert de afgifte van adiponectine, een proteïne die wordt 
gesynthetiseerd door adipose weefselcellen voor een intensieve lipolytische werking

     



PRODUCTEN WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTATEN VERKOOPTIPS

BODY ACTIVE 
MASSAGE MASK

400 ml

veelzijdig 2-in-1 product, 
dat zowel als masker 

en als massageproduct 
aangebracht kan worden

vrij van parfum

98% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

GELE KLEI UIT BRAZILIË
remineraliseert

PLANKTONEXTRACT
stimuleert het metabolisme 
en het energieverbruik van 

de cellen

versterkte, geactiveerde en 
geremodelleerde weefsels 

ideaal na lichamelijke 
activiteit en aanbevolen 

gedurende anti-
celluliteprogramma’s 

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

BODY ACTIVE
MASSAGE

50 min.

intensief remineraliserende, 
remodellerende en 

verkwikkende werking

de synergie tussen de 
gele klei uit Brazilië, het 
planktonextract en de 
massage verstevigt de 

contouren en werkt op de 
aandachtspunten 

ideaal voor sportliefhebbers 

kan gecombineerd worden 
met activerende en anti-
cellulitebehandelingen

onderga deze behandeling 
niet gedurende de 

zwangerschap

NOTES



PRODUCT WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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SPECIALIST 
HAND CREAM

75 ml

intensief hydraterende 
handcrème die de huid 

verzacht, voedt en 
hydrateert

95% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

SACHA INCHI-OLIE
hydraterend, beschermend en 

herstellend

PANTHENOL
hydraterend

zachte, gehydrateerde 
handen

beschermt de huid tegen 
schadelijke invloeden van 

buitenaf

breng aan voordat je 
in de auto stapt, om je 

handen tijdens het rijden te 
beschermen tegen schadelijke 

UV-stralen

D
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L
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SPECIALIST 
FOOT BALM

75 ml

rijke, beschermende 
voetbalsem die de voeten 

optimaal verzorgt

96% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

NEEMEXTRACT
antibacterieel, desinfecterend 

en schimmelwerend

SACHA INCHI-OLIE
hydraterend, beschermend en 

herstellend

PANTHENOL
hydraterend

zachte, beschermde 
voeten

voedt de huid, zonder vet 
aan te voelen

breng een royale hoeveelheid 
aan op de voeten en gebruik 
de balsem als een intensief 

masker

breng aan op de droge huid 
van knieën en ellebogen

D
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L
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SPECIALIST 
HAND OIL

15 ml

voedende en 
beschermende olie 
voor huid, nagels en 

nagelriemen

91% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOLOGISCHE TA 
MANU-OLIE

ontstekingsremmend en 
herstellend

ZOETE AMANDELOLIE
voedend, verzachtend

KARITÉBOTER
hydraterend, verzachtend, 

beschermt tegen vrije 
radicalen

multifunctionele olie 
voor huid, nagels en 

nagelriemen

verzacht de droge huid en 
nagelriemen

herstelt huid, nagels en 
nagelriemen

breng aan op de droge huid 
van knieën en ellebogen

kan ook worden ingezet bij 
professionele behandelingen, 

voor huid, nagels en 
nagelriemen

  SPECIALIST
AT A GLANCE  -  HOMECARE

NEEMEXTRACT antibacterieel, desinfecterend en zuiverend

SACHA INCHI-OLIE hydraterend, voedend en herstellend

PANTHENOL hydraterend

OLIËN EN BOTERS verzachtend en voedend



PRODUCT WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT OPMERKINGEN

SPECIALIST 
RITUAL WASH

500ml

melkachtige 
reinigingslotion voor 

handen en voeten 
met verzachtende 

en zuiverende 
eigenschappen

96% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

NEEMEXTRACT
antibacterieel, 

desinfecterend en 
schimmelwerend

antibacteriële reiniging voor 
handen en voeten, met 

behulp van huidvriendelijke 
surfactanten

multifunctioneel: bij 
standaard manicure- of 
pedicurebehandelingen, 

of als onderdeel van 
een uitgebreider 
behandelritueel

breng met een kwast direct 
op de huid van handen en 

voeten aan

voeg toe aan een kom 
met water voor een 

ontspannend voetenbad

antibacteriële reiniging 
van de handen 

voor professionele 
behandelruimtes

SPECIALIST 
SCRUB
400ml

romige scrub met 
driedimensionale scrub 

deeltjes voor zijdezachte 
handen en voeten

95% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

SILICADEELTJES
met twee verschillende 
groottes (300 en 500 

micron) om de huid optimaal 
te exfoliëren

ABRIKOZENPITDEELTJES
met een grotere afmeting 

om ook hardnekkige zones, 
bijvoorbeeld op knieën 

en ellebogen, effectief te 
exfoliëren

de huid van handen en 
voeten voelt heerlijk glad en 

zijdezacht aan

de huid van onderarmen 
en –benen kan ook 

worden meegenomen in 
de behandeling, om deze 
eveneens behoedzaam te 
exfoliëren en stimuleren

2-in-1 product voor handen 
en voeten

natuurlijke deeltjes met 
verschillende groottes, voor 
een optimale exfoliërende 

werking

door meer of minder 
scrub te gebruiken, kan 

de intensiteit worden 
afgestemd op de 

huidconditie – met name 
aan te bevelen voor de 

handen

SPECIALIST 
HAND MASK

400ml

intensief voedend 
masker voor de handen, 

met verhelderende 
en herstellende 
eigenschappen

96% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

SACHA INCHI-OLIE
hydraterend, beschermend en 

herstellend

ZOETE AMANDELOLIE &
KARITÉBOTER

voedend, verzachtend, 
hydraterend en beschermend

de gevoelige huid van de 
handen wordt intensief 

gevoed en de vochtbalans 
hersteld

de huid heeft een 
gelijkmatigere en 
stralendere teint

maak van het aanbrengen 
een weldadig ritueel door 

de inzet van een kwast

eveneens geschikt voor de 
onderarmen

natuurlijke paarse klei geeft 
het masker een unieke kleur

SPECIALIST 
HAND CREAM

250ml

intensief hydraterende 
lichte handcrème die de 
huid verzacht, voedt en 

hydrateert

95% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

SACHA INCHI-OLIE
hydraterend, beschermend en 

herstellend

PANTHENOL
hydraterend

zachte, gehydrateerde 
handen

beschermt de huid tegen 
schadelijke invloeden van 

buitenaf

finishing touch aan het 
einde van de manicure

kan worden ingezet bij 
alle [ comfort zone ] 

gezichtsbehandelingen, 
terwijl het gezichtsmasker 

inwerkt

  SPECIALIST
AT A GLANCE  -  PROFESSIONAL

NEEMEXTRACT antibacterieel, desinfecterend en zuiverend

SACHA INCHI-OLIE hydraterend, voedend en herstellend

NATUURLIJKE DEELTJES – SILICA en ABRIKOZENPIT driedimensionale deeltjes 
voor een effectieve exfoliërende werking



  SPECIALIST
AT A GLANCE  -  PROFESSIONAL

NEEMEXTRACT antibacterieel, desinfecterend en zuiverend

SACHA INCHI-OLIE hydraterend, voedend en herstellend

NATUURLIJKE DEELTJES – SILICA en ABRIKOZENPIT driedimensionale deeltjes 
voor een effectieve exfoliërende werking

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

SPECIALIST 
MANICURE

30 min.

de handen worden 
zorgvuldig gereinigd, 

gescrubd en daarna intensief 
gehydrateerd

de handen voelen zacht en 
gevoed aan 

een ideale aanvulling op elke 
[ comfort zone ] gezichts- of 

lichaamsbehandeling

SPECIALIST 
PEDICURE

30 min.

een resultaatgerichte 
behandeling voor de voeten. 

zones met eelt worden 
doelgericht geëxfolieerd en 
de huid intensief hersteld en 

gevoed

een zachte, gehydrateerde 
huid met minder eelt 

een ideale aanvulling op elke 
[ comfort zone ] gezichts- of 

lichaamsbehandeling

gebruik de specialist 
foot peel niet op een 

beschadigde huid

SPECIALIST 
RITUAL
50 min.

behandelritueel voor 
de handen en voeten, 
gecombineerd met en 

harmoniserende voordelen 
van hotstones

de handen en voeten voelen 
zacht en gevoed aan

een ideale behandeling voor 
(spa) arrangementen

AT A GLANCE  -  DE BEHANDELING

PRODUCT WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT OPMERKINGEN

SPECIALIST 
FOOT BALM

400ml

rijke, beschermende 
voetbalsem die zelfs de 

droogste voeten optimaal 
verzorgt

96% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

NEEMEXTRACT
antibacterieel, desinfecterend 

en schimmelwerend

SACHA INCHI-OLIE
hydraterend, beschermend en 

herstellend

PANTHENOL
hydraterend

zachte, beschermde voeten

voedt de huid, zonder vet 
aan te voelen

finishing touch aan het 
einde van de pedicure 

behandeling

SPECIALIST 
FOOT PEEL

300ml

geconcentreerd serum 
met alfa-hydroxyzuren 

om zones met eelt 
doelgericht te exfoliëren

88% van de ingrediënten 
is van natuurlijke 

oorsprong

GLYCOLZUUR
(7%)

intens exfoliërend

MELKZUUR (9%)
intens egaliserend

gladde, zachte voeten

eelt maakt plaats voor een 
zachte en gevoede huid

breng de peeling met 
een technische kwast aan 
op de voeten voordat je 
de voetvijl gebruikt, om 
het verwijderen van de 
dikke of harde huid te 

vergemakkelijken



NOTES





EXPERT SKIN CARE
SuN



 PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

T
A

N
 P

R
E

PA
R

AT
IO

N

SUN SOUL 
CREAM GEL 

200 ml

tan activator

een cream gel voor het 
gelaat en het lichaam 

welke de werking van de 
melanocyten stimuleert

versterkt het natuurlijke 
zelfverdedigings- 

mechanisme om photo-
aging tegen te gaan

dry-touch textuur 

85% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong

ACETYL TYROSINE
stimuleert het 

bruiningsproces

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

BIOMIMETISCHE
 PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

intensifieert de bruining in 
slechts een paar dagen

voor een langer gebruinde 
teint

bereidt de huid voor 
op de zon en gaat het 

verouderingsproces tegen

geschikt voor alle 
huidcondities 

aanbevolen voor een 
huid welke zich moet 

voorbereiden op de zon

dry-touch textuur welke 
snel wordt geabsorbeerd 
en geen residu achterlaat

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
CREAM SPF50+

200 ml 

anti-aging gelaatscrème

UVA/UVB bescherming 

water resistant
dry-touch textuur 

62% van de ingredënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

FOTOSTABIELE FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt en gaat het 
huidverouderings-proces 

tegen

zorgt voor een veilige bruining 
voor de zeer gevoelige huid

een hoge bescherming en 
daardoor geschikt voor een 
zon-intollerante huid. Voor 
de eerste zonnestralen of 
voor gebieden met een 

hoge uv-straling (bergen-
tropen)

dry-touch textuur welke 
snel wordt geabsorbeerd 
en geen residu achterlaat

na contact met water 
opnieuw aanbrengen

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
MILK SPF30

150 ml

anti-aging milk 

UVA/UVB bescherming

water resistant
dry-touch textuur 

72% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt en gaat het 
verouderingsproces tegen

een gemiddelde 
bescherming en daardoor 

geschikt voor een zon-
tolerante huid

dry-touch textuur welke 
snel wordt geabsorbeerd 
en geen residu achterlaat

na contact met water 
opnieuw aanbrengen

gebruiksvriendelijk

SUN SOUL
AT A GLANCE  -  HOMECARE

Biomimetische anti-aging zonverzorging. Deze 
zonnelijn beschermt het DNA, voor, tijdens en na 

blootstelling aan de zon. Dry-touch texturen voor een 
snelle absorptie.

BIOMIMETISCHE PEPTIDE activeert het herstel van het DNA 

ACEROLA EXTRACT rijk aan vitamine C met krachtige antioxidanten 

BIOLOGISCHE ARGANOLIE Ecocert-gecertificeerd van Fair Trade boerderijen, 
rijk aan tocoferolen, hydrateert en herstelt de huidbarrière 



 PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
EXTRA CREAM

SPF50+ 
60 ml

anti-aging en anti-spot 
gelaatscrème 

zeer hoge UVA en UVB 
bescherming

dry-touch textuur
 

69% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong 

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en herstelt het 
DNA 

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

HOP EXTRACT
anti-spot

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt en gaat 
hyperpigmentatie en het 

verouderingsproces tegen 

langdurige, egale en veilige 
bruining

ideaal tijdens de eerste 
periode van blootstelling aan 
de zon en voor degenen die 

snel verbranden

dry-touch textuur
 

zijdeachtig en niet vettig

snel geabsorbeerd

herhaal aanbrengen na het 
zwemmen

specifiek voor de bleke 
huid, die gevoelig is voor 

zonnevlekken

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
CREAM SPF30

60 ml 

anti-aging gelaatscrème
 

UVA/UVB bescherming

water resistant
dry-touch textuur

82% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt en gaat het 
verouderingsproces tegen

langdurige, egale en veilige 
bruining

specifiek voor het gelaat

na contact met water 
opnieuw aanbrengen

een gemiddelde 
bescherming en daardoor 

geschikt voor een 
zon-tolerante huid

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
CREAM SPF15

60 ml

anti-aging gelaatscrème
 

UVA/UVB bescherming

water resistant
dry-touch textuur

72% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ACEROLA EXTRACT
antioxidant

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt en gaat het 
verouderingsproces tegen

langdurige, egale en veilige 
bruining

specifiek voor het gelaat

na contact met water 
opnieuw aanbrengen

een lage bescherming en 
daardoor geschikt voor een 

zon-tolerante huid

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
STICK 
SPF50+
5,5 ml

sun stick voor de gevoelige 
zones

UVA/UVB bescherming

water resistant

voor neus, oren, 
moedervlekken en littekens

‘pocket-size’

vrij van parfum

35% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BETAGLUCAN
beschermt tegen schadelijke 

invloeden van de zon 

EXTRACTEN VAN RIJST, 
KARITÉ BOTER,  
CASTOR OLIE 

voedend

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

beschermt de meest 
gevoelige gebieden

laat geen witte residu achter

ideaal voor degene die veel 
buitensporten

onzichtbare textuur en 
niet vet

snel en makkelijk aan te 
brengen

SUN SOUL
AT A GLANCE  -  HOMECARE

Biomimetische anti-aging zonverzorging. Deze 
zonnelijn beschermt het DNA, voor, tijdens en na 

blootstelling aan de zon. Dry-touch texturen voor een 
snelle absorptie.

BIOMIMETISCHE PEPTIDE activeert het herstel van het DNA 

ACEROLA EXTRACT rijk aan vitamine C met krachtige antioxidanten 

BIOLOGISCHE ARGANOLIE Ecocert-gecertificeerd van Fair Trade boerderijen, 
rijk aan tocoferolen, hydrateert en herstelt de huidbarrière 



 PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

PR
O

T
E

C
T

IO
N

SUN SOUL 
MILK KIDS SPF50+ 

150 ml

 milk speciaal voor de tere 
kinderhuid

UVA/UVB bescherming

water resistant

dry-touch textuur 

66% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

ALOE VERA SAP
kalmeert en verfrist de huid

KARITÉ BOTER EN 
ZOETE AMANDEL OLIE
voed en beschermt de huid

FOTOSTABIELE  FILTERS
vrij van nano technologie

verzacht en voedt de 
delicate huid zonder 

plakkerig aan te voelen

verlicht irritatie en roodheid

dry-touch textuur

gebruiksvriendelijk

na contact met water 
opnieuw aanbrengen

vermijd blootstelling aan de 
zon tijdens de piekuren en 
bescherm uw kind met een 

hoed of bandana

A
F

T
E

R
SU

N

SUN SOUL 
AFTER SUN 

FACE CREAM 
60 ml 

anti-aging aftersun 
gezichtscrème

directe verlichting en herstel 
van hydratatie

dry-touch textuur 

90% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ALOE VERA SAP
kalmeert en verfrist de huid

BIOLOGISCHE PHYSALIS 
ANGULATA EXTRACT

kalmeert roodheid

BIOLOGISCHE 
ARGAN OLIE

van fair trade boerderijen
rijk aan tocopherols en 

omega 6
hydrateert en hersteld 

de huidbarière

directe verlichting en anti-
aging werking

verfrist en revitaliseert de 
huid na zonverbranding

ideaal voor alle 
huidcondities na zon 

blootstelling

dry-touch textuur 

niet vet en wordt snel 
geabsorbeerd

ook te gebruiken in de 
winter na het skieën

A
F

T
E

R
SU

N

SUN SOUL 
AFTER SUN 

BODY CREAM 
200 ml 

anti-aging aftersun 
lichaamscrème

directe verlichting en herstel 
van hydratatie

dry-touch textuur 

85% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE 
PEPTIDE 

beschermt en repareert het 
DNA

ALOE VERA SAP
kalmeert en verfrist de huid

BIOLOGISCHE  PHYSALIS 
ANGULATA EXTRACT

kalmeert roodheid

BIOLOGISCHE 
ARGAN OLIE

van fair trade boerderijen
rijk aan tocopherols en 

omega 6
hydrateert en hersteld 

de huidbarière

directe verlichting en anti-
aging werking

verfrist en revitaliseert de 
huid na zonverbranding

ideaal voor alle 
huidcondities na zon 

blootstelling

dry-touch textuur 

niet vet en wordt snel 
geabsorbeerd

SUN SOUL
AT A GLANCE  -  HOMECARE

Biomimetische anti-aging zonverzorging. Deze 
zonnelijn beschermt het DNA, voor, tijdens en na 

blootstelling aan de zon. Dry-touch texturen voor een 
snelle absorptie.

BIOMIMETISCHE PEPTIDE activeert het herstel van het DNA 

ACEROLA EXTRACT rijk aan vitamine C met krachtige antioxidanten 

BIOLOGISCHE ARGANOLIE Ecocert-gecertificeerd van Fair Trade boerderijen, 
rijk aan tocoferolen, hydrateert en herstelt de huidbarrière 



NOTES



WATER SOUL
AT A GLANCE - HOME CARE

Duurzame zonbescherming voor maximale 
bescherming en comfort met respect voor het 

ecosysteem.

WATERBESTENDIGE formule met stabiele UVA en UVB FILTERS zonder NANO 
technologieën voor complete bescherming met minimale impact op het ecosysteem.

DNA-DEFENSE BIOMIMETIC PEPTIDE stimuleert herstel van DNA. 

ABESSIJNSE OLIE helpt de natuurlijke lipide barrière van de huid te versterken, de 
hydratatie op pijl te houden en de huid te voeden.

 PRODUKTE BESCHREIBUNG INHALTSSTOFFE  
& WIRKUNG ERGEBNISSE VERKAUFSTIPPS

SC
H

Ü
T

Z

WATER SOUL
ECO SUN CREAM 

SPF30
150 ml

een duurzame 
zonnecrème

hoge bescherming
UVA UVB

zeer waterbestendig
80 minuten

72% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE PEPTIDE
beschermt en herstelt het DNA

ABESSIJNSE OLIE 
hydrateert en voedt

beschermt de huid met 
minimale impact op 

het ecosysteem

ontwikkeld voor de 
milieubewuste consument

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van geurstoffen

ideaal voor het gelaat en 
lichaam

SC
H

Ü
T

Z

WATER SOUL
ECO SUN CREAM 

SPF50
150 ml

een duurzame
zonnecrème

hoge bescherming
UVA UVB  zeer 
waterbestendig

80 minuten

62% van de ingrediënten
is van natuurlijke oorsprong  

BIOMIMETISCHE
PEPTIDE

beschermt en herstelt het
DNA 

ABESSIJNSE OLIE
hydrateert en voedt

beschermt de huid met
minimale impact op 

het ecosysteem

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument 

geschikt voor alle
huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van geurstoffen

ideaal voor het
lichaam

A
F

T
E

R
-S

U
N

WATER SOUL
ECO SHOWER GEL

200 ml

zachte en milde reiniging 
voor lichaam en haar

met natuurlijke surfactanten 
die zacht zijn voor de huid

Vrij van SLES, SLS

SURFACTANTEN OP 
BASIS VAN OLIJFOLIE

een zachte reiniging voor 
de huid

NATUURIJKE 
SURFACTANTEN

voor een milde reiniging 
met minimale impact op het 

ecosysteem

reinigt de huid en 
het haar met een 

minimale impact op 
het ecosysteem

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

biologisch afbreekbaar aroma

A
F

T
E

R
-S

U
N

WATER SOUL
ALOE GEL

150 ml

verfrissende en 
verzachtende gel

69% van de ingrediënten
is van natuurlijke oorsprong

ALOË VERA
verfrissend, kalmerend en

verzachtend

ECOCERT 
GECERTIFICEERDE 

BIOLOGISCHE 
ARGANOLIE
herstellend en
beschermend

vermindert roodheid
en irritatie na 
langdurige 

blootstelling aan de 
zon

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument

ideaal als aftersun

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van parfum, ideaal voor 
gezicht en lichaam



 PRODUKTE BESCHREIBUNG INHALTSSTOFFE  
& WIRKUNG ERGEBNISSE VERKAUFSTIPPS

SC
H

Ü
T

Z

WATER SOUL
ECO SUN CREAM 

SPF30
150 ml

een duurzame 
zonnecrème

hoge bescherming
UVA UVB

zeer waterbestendig
80 minuten

72% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

BIOMIMETISCHE PEPTIDE
beschermt en herstelt het DNA

ABESSIJNSE OLIE 
hydrateert en voedt

beschermt de huid met 
minimale impact op 

het ecosysteem

ontwikkeld voor de 
milieubewuste consument

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van geurstoffen

ideaal voor het gelaat en 
lichaam

SC
H

Ü
T

Z

WATER SOUL
ECO SUN CREAM 

SPF50
150 ml

een duurzame
zonnecrème

hoge bescherming
UVA UVB  zeer 
waterbestendig

80 minuten

62% van de ingrediënten
is van natuurlijke oorsprong  

BIOMIMETISCHE
PEPTIDE

beschermt en herstelt het
DNA 

ABESSIJNSE OLIE
hydrateert en voedt

beschermt de huid met
minimale impact op 

het ecosysteem

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument 

geschikt voor alle
huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van geurstoffen

ideaal voor het
lichaam

A
F

T
E

R
-S

U
N

WATER SOUL
ECO SHOWER GEL

200 ml

zachte en milde reiniging 
voor lichaam en haar

met natuurlijke surfactanten 
die zacht zijn voor de huid

Vrij van SLES, SLS

SURFACTANTEN OP 
BASIS VAN OLIJFOLIE

een zachte reiniging voor 
de huid

NATUURIJKE 
SURFACTANTEN

voor een milde reiniging 
met minimale impact op het 

ecosysteem

reinigt de huid en 
het haar met een 

minimale impact op 
het ecosysteem

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

biologisch afbreekbaar aroma

A
F

T
E

R
-S

U
N

WATER SOUL
ALOE GEL

150 ml

verfrissende en 
verzachtende gel

69% van de ingrediënten
is van natuurlijke oorsprong

ALOË VERA
verfrissend, kalmerend en

verzachtend

ECOCERT 
GECERTIFICEERDE 

BIOLOGISCHE 
ARGANOLIE
herstellend en
beschermend

vermindert roodheid
en irritatie na 
langdurige 

blootstelling aan de 
zon

ontwikkeld voor de
milieubewuste consument

ideaal als aftersun

geschikt voor alle huidtypen

ideaal voor watersporters

vrij van parfum, ideaal voor 
gezicht en lichaam

NOTES





RITuAL



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS

V
O

E
D

E
N

D
 D

A
G

E
L

IJ
K

S

TRANQUILLITY™
BLEND

50 ml

kenmerkende mix van 
aromatische oliën

bevordert diepe 
ontspanning en herstelt 

gevoel van harmonie 
overdag en/of voor het 

slapen gaan

vrij van SLES

80% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT, 

SINAASAPPEL, ROZEN, 
SANDELHOUT, 

GERANIUM EN VETIVER
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

geeft een algeheel gevoel 
van rust en reinheid

verlicht spanning

verbetert de kwaliteit van 
het slapen

laat een aangenaam, 
weldadig aroma op de huid 

achter

gebruik het in pure vorm 
(als parfum): breng een 

paar druppels aan op de 
hartslagpunten, in de hals 

en achter de oren

gebruik in verdunde vorm: 
voeg enkele druppels toe 
aan bodycrème of lotion 
voor een versterkt aroma 

therapeutisch effect

R
E

IN
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E
N

D
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A
G

E
L
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K

S

TRANQUILLITY™
SHOWER CREAM

200 ml

aromatische en reinigende 
douchecrème

vrij van SLES

88% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière

de crèmige, zijdezachte 
textuur zorgt voor milde 

reiniging en maakt de huid 
zacht, gehydrateerd en 

aangenaam geparfumeerd

geschikt voor alle 
huidcondities

met name aanbevolen 
aan het eind van de dag 
om stress te kalmeren en 

verlichten

V
O

E
D

E
N

D
 E

N
 R

E
IN
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E

N
D
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L
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TRANQUILLITY™
OIL

200 ml

unieke aromatische bad en 
body olie, welke de huid 

voedt

innovatieve, veelzijdige 
formule voor gebruik in 

bad en om als voedende 
olie direct op de huid aan 

te brengen

vrij van SLES

89% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière

de zijdezachte textuur 
zorgt ervoor dat het snel 
intrekt en maakt de huid 
zijdezacht maar niet vet

de huid wordt gevoed en 
aangenaam geparfumeerd

te gebruiken in bad 
of hydrobad of direct 

inmasseren om de huid te 
voeden na bad of douche

een andere tip: voeg 
enkele druppels toe aan uw 
bodylotion of crème voor 

een intenser ontspannende 
en voedende werking

zorgt voor een rustige 
slaap

V
O

E
D

E
N

D
 D

A
G

E
L
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K

S

TRANQUILLITY™
BODY LOTION

200 ml

aromatische, hydraterende 
bodylotion

een lichte emulsie, die snel 
geabsorbeerd wordt

92% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong 

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière

de zijdezachte textuur 
zorgt voor een 

verrukkelijke zijdezachte 
sensatie

de huid wordt 
gehydrateerd en 

aangenaam geparfumeerd

dankzij de lichte, 
hydraterende textuur is het 
perfect voor de liefhebbers 

van producten die snel 
intrekken en voor een 
warm, vochtig klimaat

V
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D
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N

D
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A
G

E
L
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TRANQUILLITY™
BODY CREAM

180 ml

rijke aromatische en 
voedende bodycrème

87% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière
de zijdezachte textuur 

zorgt voor een 
verrukkelijke zijdezachte 

sensatie

de zijdezachte textuur 
zorgt voor een 

verrukkelijke zijdezachte 
sensatie

de huid wordt gevoed en 
aangenaam geparfumeerd

voor alle huidcondities, 
in het bijzonder de zeer 
droge huid, en voor een 
koud, gematigd klimaat

voedende, beschermende 
handcrème

TRANQUILLITYTM

AT A GLANCE - HOME CARE

Aromatisch, voedend bad- en body systeem met 
een exclusieve mix van etherische oliën, welke 
zorgen voor een compleet gevoel van rust en 

welzijn.

AMARANTOLIE rijk aan squalaan, vetzuren en alfa-tocoferolen die de huidbarrière 
herstellen

ETHERISCHE OLIE VAN CEDERHOUT kalmerend, anti-stress

ETHERISCHE OLIE VAN SINAASAPPEL ontspannend



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS
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TRANQUILLITY™
OIL

950 ml

aromatische en voedende 
bodyolie voor gebruik

tijdens de 
TRANQUILLITYTM 

behandelingen

vrij van SLES

89% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière

de textuur zorgt ervoor dat 
het snel intrekt en maakt 
de huid zijdezacht maar 

niet vet

de huid wordt gevoed en 
aangenaam geparfumeerd

een verrukkelijke 
zijdezachte sensatie

geschikt voor voedende 
lichaamsbehandelingen 

en te gebruiken in 
hydrotherapie-baden

ideaal verzachtend 
weekbad voor manicure- 

en pedicurebehandelingen

Z
A
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H

T
E

 V
E

R
Z

O
R

G
IN

G

TRANQUILLITY™
BODY CREAM

500 ml

aromatische en voedende 
body en massagecrème

87% van de ingrediënten is 
van natuurlijke oorsprong

ETHERISCHE OLIËN 
VAN CEDERHOUT EN  

SINAASAPPEL
ontspannend en kalmerend 

voor lichaam en geest

AMARANTOLIE
rijk aan squalaan, vetzuren 

en alfa-tocoferolen, 
hydrateert, beschermt en 
herstelt de huidbarrière

de zijdezachte textuur 
zorgt voor een verrukkelijke 

zijdezachte sensatie

de huid wordt gevoed en 
aangenaam geparfumeerd

geschikt voor 
ontspannende, kalmerende 

lichaamsmassage

TRANQUILLITYTM

AT A GLANCE - PROFESSIONAL

Aromatisch, voedend bad- en body systeem met 
een exclusieve mix van etherische oliën, welke 
zorgen voor een compleet gevoel van rust en 

welzijn.

AMARANTOLIE rijk aan squalaan, vetzuren en alfa-tocoferolen die de huidbarrière 
herstellen

ETHERISCHE OLIE VAN CEDERHOUT kalmerend, anti-stress

ETHERISCHE OLIE VAN SINAASAPPEL ontspannend



NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

TRANQUILLITY™ 
PRO-SLEEP 
MASSAGE

60 min.

bevordert ontspanning, 
slaap en sneller herstel 

van een jetlag

een verbeterde slaap en 
een rustig brein

ayurvedische en maleisische massage 
technieken 

aanbevolen voor degenen met zware 
stress, die zich niet kunnen ontspannen en 

slaapproblemen hebben

aromatherapeutische 
oliën dienen vermeden 
te worden gedurende 

zwangerschap 
en periodes van 

borstvoeding 

TRANQUILLITY™ 
FACE AND BODY 

RITUAL
60 min.

voor het losmaken van de 
spieren en het verlichten 

van spanningen voor 
een totaal gevoel van 

welbevinden

ontspannende en 
verlichtende behandeling

aanbevolen voor degenen met gespannen 
spieren, en voor de droge, uitgeputte huid

etherische oliën dienen 
vermeden te worden 

gedurende zwangerschap 
en periodes van 

borstvoeding 

TRANQUILLITYTM

AT A GLANCE - DE BEHANDELING

Aromatisch, voedend bad- en body systeem met 
een exclusieve mix van etherische oliën, welke 
zorgen voor een compleet gevoel van rust en 

welzijn.

AMARANTOLIE rijk aan squalaan, vetzuren en alfa-tocoferolen die de huidbarrière 
herstellen

ETHERISCHE OLIE VAN CEDERHOUT kalmerend, anti-stress

ETHERISCHE OLIE VAN SINAASAPPEL ontspannend



NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN

TRANQUILLITY™ 
PRO-SLEEP 
MASSAGE

60 min.

bevordert ontspanning, 
slaap en sneller herstel 

van een jetlag

een verbeterde slaap en 
een rustig brein

ayurvedische en maleisische massage 
technieken 

aanbevolen voor degenen met zware 
stress, die zich niet kunnen ontspannen en 

slaapproblemen hebben

aromatherapeutische 
oliën dienen vermeden 
te worden gedurende 

zwangerschap 
en periodes van 

borstvoeding 

TRANQUILLITY™ 
FACE AND BODY 

RITUAL
60 min.

voor het losmaken van de 
spieren en het verlichten 

van spanningen voor 
een totaal gevoel van 

welbevinden

ontspannende en 
verlichtende behandeling

aanbevolen voor degenen met gespannen 
spieren, en voor de droge, uitgeputte huid

etherische oliën dienen 
vermeden te worden 

gedurende zwangerschap 
en periodes van 

borstvoeding 

NOTES



PRODUCTEN WAT IS HET 
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 
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AROMASOUL 
SHOWER GEL

200 ml

aromatische douchegel 
met een revitaliserende en 

beschermende werking 

82,8% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong 

vrij van SLES en SLS

BLEND VAN 
ETHERISCHE OLIËN 

UIT BASILICUM, 
CITROEN, CIPRES, 

MANDARIJN, ANIJS EN 
LAVENDEL 

verlicht stressgevoelens en 
spanning

geeft een fijn gevoel van 
vitaliteit en welzijn

mild, voor dagelijks gebruik

laat de huid aangenaam 
ruiken

geeft een gevoel van 
welzijn

D
A

G
E

L
IJ

K
S_

R
E

V
IT

A
L

IS
R

E
N

D

AROMASOUL 
BODY CREAM

200 ml

rijke, voedende 
aromatische bodycrème 

met revitaliserende en 
antioxidante werking

87,3% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

BLEND VAN 
ETHERISCHE OLIËN 

UIT BASILICUM, 
CITROEN, CIPRES, 

MANDARIJN, ANIJS EN 
LAVENDEL 

verlicht stressgevoelens en 
spanning

OLIJFOLIE
voedt en revitaliseert de 

huid

voedt en revitaliseert de 
huid

prettig geurend

geeft een gevoel van 
welzijn

wordt snel en gemakkelijk 
geabsorbeerd 

laat de huid aangenaam 
ruiken

verlicht spanning 

AROMASOUL
AT A GLANCE - HOME CARE

Revitaliserend, aromatisch bodysysteem met 
etherische oliën, die energie geven en een 

ontspannende werking hebben. 

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid



PRODUCTEN WAT IS HET 
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

D
A
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E
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AROMASOUL 
SHOWER GEL

200 ml

aromatische douchegel 
met een revitaliserende en 

beschermende werking 

82,8% van de 
ingrediënten is van 

natuurlijke oorsprong 

vrij van SLES en SLS

BLEND VAN 
ETHERISCHE OLIËN 

UIT BASILICUM, 
CITROEN, CIPRES, 

MANDARIJN, ANIJS EN 
LAVENDEL 

verlicht stressgevoelens en 
spanning

geeft een fi jn gevoel van 
vitaliteit en welzijn

mild, voor dagelijks gebruik

laat de huid aangenaam 
ruiken

geeft een gevoel van 
welzijn

D
A
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E

L
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S_

R
E

V
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L
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N
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AROMASOUL 
BODY CREAM

200 ml

rijke, voedende 
aromatische bodycrème 

met revitaliserende en 
antioxidante werking

87,3% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

BLEND VAN 
ETHERISCHE OLIËN 

UIT BASILICUM, 
CITROEN, CIPRES, 

MANDARIJN, ANIJS EN 
LAVENDEL 

verlicht stressgevoelens en 
spanning

OLIJFOLIE
voedt en revitaliseert de 

huid

voedt en revitaliseert de 
huid

prettig geurend

geeft een gevoel van 
welzijn

wordt snel en gemakkelijk 
geabsorbeerd 

laat de huid aangenaam 
ruiken

verlicht spanning 

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid

PRODUCTEN      WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 

V
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N
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AROMASOUL 
VOLCANIC SCRUB

200 g

vulkanische scrub voor 
exfoliatie van het lichaam, 
met een vernieuwende, 
egaliserende werking

100% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

 RHYOLIETDEELTJES 
uit vulkanische lava, 

rijk aan silica, voor een 
exfoliërende werking

wordt gebruikt 
in exfoliërende 

lichaamsbehandelingen en 
vernieuwt en regenereert 
de huid, waardoor deze 

zijdezacht wordt 

gebruik in combinatie met 
AROMASOUL RITUAL 

CREAM BASE voor 
complete huidvernieuwing

V
O

E
D

E
N

D

AROMASOUL 
RITUAL CREAM BASE

1000 ml

rijke, voedende cream base 
voor de aromasoul scrub 

behandelingen

88% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

ILLIPÉBOTER
bevordert elasticiteit en 

werkt hydraterend

JOJOBAOLIE 
beschermt en voedt

OLIJFOLIE
voedt en revitaliseert de 

huid

voedt en verstevigt de huid 
en maakt deze elastischer

gebruik in combinatie 
met AROMASOUL 

VOLCANIC SCRUB voor 
complete huidvernieuwing, 

in combinatie met 
AROMASOUL BLENDS 

voor een massage, of 
afzonderlijk 

V
O

E
D

E
N

D

AROMASOUL 
MASSAGE OIL

950 ml

voedende massageolie

99% van de ingrediënten 
is van natuurlijke oorsprong

JOJOBAOLIE
beschermt en voedt

ZOETE AMANDELOLIE
verzacht, voedt en maakt 

elastisch 

voedt, verstevigt en maakt 
de huid elastischer

gebruik in combinatie met 
AROMASOUL BLENDS 

of afzonderlijk

AROMASOUL
AT A GLANCE - PROFESSIONAL 

Revitaliserend, aromatisch bodysysteem met 
etherische oliën, die energie geven en een 

ontspannende werking hebben. 

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid



PRODUCTEN      WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 
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AROMASOUL 
ORIENTAL 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een kalmerende en 
verzachtende werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
YLANG YLANG

voeden de huid en geven een 
gevoel van welzijn

EXTRACT VAN MIMOSA EN 
JASMIJN
kalmeert 

VANILLE-EXTRACT 
geeft een gevoel van welzijn

aromatherapeutisch 
eff ect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base

H
A

R
M

O
N
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E

R
E

N
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AROMASOUL 
MEDITERRANEAN 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een revitaliserende 
werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
OREGANO EN ANIJS

stimuleren het celmetabolisme 

ETHERISCHE OLIËN VAN 
MANDARIJN EN BASILICUM

verlenen vitaliteit en energie

ETHERISCHE OLIËN VAN 
BERGAMOT SINAASAPPEL 

EN CITROEN
vochtafvoerend 

aromatherapeutisch 
eff ect voor welzijn van 

lichaam en geest 

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base 

H
A

R
M

O
N
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E

R
E

N
D

 

AROMASOUL 
INDIAN
BLEND

15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 
een verwarmende en 
stimulerende werking

ETHERISCHE OLIËN 
VAN KARDEMOM EN 

BERGAMOT
stimuleren de microcirculatie

ETHERISCHE OLIËN VAN 
PATCHOULI EN LAVANDIN  

verminderen een angstig en 
onrustig gevoel

ELEMI HARS
gaat stress tegen  

aromatherapeutisch 
eff ect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base 

H
A

R
M

O
N
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E

R
E
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AROMASOUL 
ARABIAN 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een aardende en sterker 
makende werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
GEMBER EN GERANIUM
laten de spieren ontspannen

ETHERISCHE OLIËN 
VAN EUCALYPTUS EN 

CEDERHOUT
hebben een verzachtende 

werking

ELEMI HARS
gaan stress tegen

aromatherapeutisch 
eff ect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base

AROMASOUL
AT A GLANCE - PROFESSIONAL 

Revitaliserend, aromatisch bodysysteem met 
etherische oliën, die energie geven en een 

ontspannende werking hebben. 

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid



PRODUCTEN      WAT IS HET
BELANGRIJKE 

INGREDIËNTEN
RESULTAAT VERKOOPTIPS 
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AROMASOUL 
ORIENTAL 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een kalmerende en 
verzachtende werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
YLANG YLANG

voeden de huid en geven een 
gevoel van welzijn

EXTRACT VAN MIMOSA EN 
JASMIJN
kalmeert 

VANILLE-EXTRACT 
geeft een gevoel van welzijn

aromatherapeutisch 
effect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base

H
A

R
M

O
N
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E
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E

N
D

 

AROMASOUL 
MEDITERRANEAN 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een revitaliserende 
werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
OREGANO EN ANIJS

stimuleren het celmetabolisme 

ETHERISCHE OLIËN VAN 
MANDARIJN EN BASILICUM

verlenen vitaliteit en energie

ETHERISCHE OLIËN VAN 
BERGAMOT SINAASAPPEL 

EN CITROEN
vochtafvoerend 

aromatherapeutisch 
effect voor welzijn van 

lichaam en geest 

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base 

H
A

R
M

O
N

IS
E

R
E

N
D

 

AROMASOUL 
INDIAN
BLEND

15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 
een verwarmende en 
stimulerende werking

ETHERISCHE OLIËN 
VAN KARDEMOM EN 

BERGAMOT
stimuleren de microcirculatie

ETHERISCHE OLIËN VAN 
PATCHOULI EN LAVANDIN  

verminderen een angstig en 
onrustig gevoel

ELEMI HARS
gaat stress tegen  

aromatherapeutisch 
effect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base 

H
A

R
M

O
N

IS
E

R
E

N
D

 

AROMASOUL 
ARABIAN 

BLEND
15 ml

een blend uit etherische 
oliën en extracten op 
basis van jojoba, voor 

een aardende en sterker 
makende werking

ETHERISCHE OLIËN VAN 
GEMBER EN GERANIUM
laten de spieren ontspannen

ETHERISCHE OLIËN 
VAN EUCALYPTUS EN 

CEDERHOUT
hebben een verzachtende 

werking

ELEMI HARS
gaan stress tegen

aromatherapeutisch 
effect voor welzijn van 

lichaam en geest

voor professionele 
massages, in combinatie 
met de voedende olie of 

cream base

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid

AROMASOUL
AT A GLANCE - DE BEHANDELING   

Revitaliserend, aromatisch bodysysteem met 
etherische oliën, die energie geven en een 

ontspannende werking hebben. 

NAAM DOEL RESULTAAT VERKOOPTIPS OPMERKINGEN 

AROMASOUL 
RITUAL SCRUB

45 min.

een vulkanische 
rhyolietscrub voor 

diepgaande huidvernieuwing

de fijne rhyolietdeeltjes uit 
vulkanische lava zorgen, 

in combinatie met de 
voedende textuur van de 

cream base, voor een diepe 
celvernieuwing, wat de huid 

bijzonder zacht maakt

als op zichzelf staande 
behandeling, of voorafgaand 

aan de AROMASOUL 
ELEMENTS MASSAGE en 

andere massages

aromatherapeutische 
oliën dienen vermeden 
te worden gedurende 

zwangerschap en periodes 
van borstvoeding 

AROMASOUL
ELEMENTS MASSAGE

60 min.

een authentiek 
massageritueel, waarin de 
technieken van traditionele 
massages uit verre landen 

gecombineerd worden 
om weer in balans te 

komen. De combinatie met 
aromatherapeutische oliën 
zorgt voor een diep gevoel 
van ontspanning en welzijn

een full body 
aromatherapiemassage, 

die door de karakteristieke 
eigenschappen en de 

combinatie met de 
voedende massageolie, het 
lichaam geeft wat het nodig 
heeft, of het nu energie en 
vitaliteit is, of juist kalmte 

en rust

een must-have op het 
behandelmenu van iedereen 

die van massages houdt 

ideaal als onderdeel van 
dagarrangementen

vooral voor mensen die van 
aromatherapie houden 

kan toegevoegd worden aan 
de AROMASOUL SCRUB 

RITUAL

etherische oliën dienen 
vermeden te worden 

gedurende zwangerschap 
en periodes van 

borstvoeding 

ETHERISCHE OLIËN hebben aromatherapeutische eigenschappen 

KARITÉBOTER werkt voedend

OLIJFOLIE werkt voedend en revitaliseert de huid
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PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP

SACRED NATURE
CLEANSING BALM

110 ml

100% ingrediënten
 van natuurlijke oorsprong

26% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

geconcentreerde 
reinigingsbalsem voor het 

gezicht en de ogen met 
een textuur die van balsem 

verandert naar melk 

BIOLOGISCHE 
BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

BIOLOGISCHE 
AMANDELOLIE

verzachtend

milde reiniging

verwijdering van make-up 
en onzuiverheden

de huid wordt zuurstofrijker 
dankzij het hoge gehalte 

aan antioxidanten

dubbele reiniging: 
gezicht en ogen

skin feel met hydraterende 
werking

transformatieve textuur, 
van balsem naar melk

voor huiden van alle 
leeftijden, vooral de 

normale of gedehydrateerde 
huid

SACRED NATURE
YOUTH SERUM

30 ml

99,6% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

27,5% ingrediënten 
 uit de biologische 

landbouw

licht 
serum, concentraat van 

jeugdigheid

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
antioxiderend
beschermend

EXTRACTEN VAN DE BLOEM 
VAN DE

 KANGOEROEPOOT
verstevigend, bevordert de 

synthese van elastine

EXTRACTEN VAN 
TAMARINDE

plantaardig alternatief voor 
hyaluronzuur,

hydraterend en vullend 
effect

concentraat van jeugdigheid 
- hydrateert, beschermt, 

verstevigt 

biomimetische textuur, 
op basis van lecithine en 
sheaboter, maakt de huid 
onmiddellijk zachter en 

fl uweelachtig, zonder een 
gevoel van een afgedekte 

huid te veroorzaken

geformuleerd 
om te worden toegepast als 

eerste stap in combinatie 
met de crème, het 

absorbeert gemakkelijk en 
helpt bij het maximaliseren 
van de anti-aging werking

COSMOS ORGANIC gecertifi ceerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecifi caties van COSMOS
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COSMOS ORGANIC gecertifi ceerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecifi caties van COSMOS

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP

SACRED NATURE
EXFOLIANT MASK

110 ml

99,8% ingrediënten
 van natuurlijke oorsprong

17,4% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

peeling masker in gel om 
de huid te vernieuwen 
en onzuiverheden te 

verminderen

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
antioxiderend 
beschermend

GLUCONOLATON 9%
polyhydroxyzuur, met een 

niet-agressieve exfoliërende 
werking.

onmiddellijke en 
progressieve exfoliërende 

werking

verzacht,
verlicht, gaat 

onzuiverheden tegen

voor de dikke en de dunne
huid:

geeft zachtheid 
 en helderheid

onzuivere huid:
vermindert de keratinisatie 

en de vorming van mee-
eters

tijdens de gebruiksperiode 
en de volgende maand, 

wordt het aanbevolen om 
gedurende de dag een hoge 

beschermende fi lter te 
gebruiken

SACRED NATURE
HYDRA CREAM

50 ml

99,7% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

30,7% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

lichte antioxidante 
hydraterende crème

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel
antioxiderend
 beschermend

KNOPEXTRACT VAN 
JAPANSE CEDER

stimuleert de 
celvernieuwing van de 

epidermis,
verhoogt de weerbaarheid 

van de huid

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen tegen 
en versterkt de huidbarrière

hydrateert de huid zonder 
haar af te sluiten dankzij de 

biologische sheaboter en 
amandelolie

ideaal voor de normale en 
droge huid

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM

50 ml

99,2% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,5% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

voedende antioxidante 
crème

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
antioxiderend
beschermend

BIOTECHNOLOGISCH
MOSEXTRACT

bevordert de cellulaire 
uitwisseling tussen de kern 
en de extracellulaire matrix, 

waardoor de huid beter 
bestand is tegen klimaat- en 
biologische veranderingen.

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen tegen

versterkt de huidbarrière 
en voorkomt vroegtijdige 

veroudering

rijke en beschermende 
textuur dankzij

de biologische sheaboter en 
jojoba-olie

perfect voor een droge 
en rijpe huid die wordt 

blootgesteld aan een ruw 
klimaat

diepe voeding, direct 
comfort

AT A GLANCE - HOME CARE



PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP

SACRED NATURE
HAND & BODY SOAP

120 g.

99,9% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

80,7% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

delicate duurzame zeep 
voor lichaam en handen

verzachtend en 
beschermend

BIOLOGISCHE SHEABOTER
verzachtend
 hydraterend 

beschermt tegen vrije 
radicalen

zachte en fl uweelachtige 
huid, zachte reiniging 

zonder uitdroging

geschikt voor dagelijks 
gebruik onder de douche

vaste, duurzame en 
waterloze vorm

reisvriendelijk

SACRED NATURE
BODY BUTTER

220 ml

99,4% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

30,5% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

rijke voedende en elastische 
lichaamsboter

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
Antioxiderend, beschermend

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend,
verzachtend

BIOLOGISCHE SHEABOTER
verzachtend
 hydraterend 

beschermt tegen 
vrije radicalen

voedt de huid op 
diepgaande wijze

rijk aan antioxidanten en
vitamine E voor een 

elastische en jeugdige huid

EFFICIËNTIETEST
De hydratatie van de huid 

neemt toe met 30%*
100% van het panel is van 

mening dat het product de huid 
zijdezachter en fl uweelachtig 

maakt**
**Getest door een onafhankelijk 

laboratorium. Instrumentele 
evaluatie, 20 mensen, 30 

minuten na het aanbrengen.
*zelfbeoordeling, 20 mensen 
na 28 dagen gebruik van het 

product.

zachte en gestructureerde 
textuur: beschermende fi lm 

op de huid

gevoede en compacte huid

diepe voeding en
zijdezachtheid

COSMOS ORGANIC gecertifi ceerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecifi caties van COSMOS
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AT A GLANCE - PROFESSIONAL

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

SACRED NATURE
CLEANSING BALM

220 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,1% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

Geconcentreerde 
reinigingsbalsem voor het 

gezicht en de ogen met 
een textuur die van balsem 

verandert naar melk

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

BIOLOGISCHE 
AMANDELOLIE

verzachtend

milde reiniging 

verwijdering van make-up 
en onzuiverheden

hoger zuurstofgehalte 
dankzij het hoge gehalte 

aan antioxidanten

dubbele reiniging: gezicht 
en ogen

transformatieve textuur, 
van balsem naar melk, die 
een langdurige massage 
mogelijk maakt, ideaal 
aan het begin van de 

behandeling

voor huiden van alle 
leeftijden, vooral de normale 

of gedehydrateerde huid 

SACRED NATURE 
HYDRA MASK BASE

220 ml

99,3% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

15,9% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

veelzijdige professionele 
basis die, gemengd met 

poeders en partikels, 
uiteenlopende producten 

met specifi eke cosmetische 
activiteiten creëert

innovatieve formulering met 
natuurlijke geleermiddelen 
verkregen uit de schillen 

van sinaasappels

PECTINE
natuurlijke emulgator, 

houdt de huid vochtig en 
gehydrateerd 

Peeling:
ideale textuur om te worden 
gemengd met scrubpartikels 

om de huid effectief en 
zacht te vernieuwen

Reiniger:
in combinatie met 

kleipoeders voor een 
evenwichtige zuivering 

Vochtinbrengende crème: 
zonder toevoeging van extra 

bestanddelen is het een 
uitstekend hydratatiemasker

Extreem veelzijdig:
voor alle huidtypen! 

SACRED NATURE
DISTILLED FLOWER 

TONER
100 ml

99,9% ingrediënten 

van natuurlijke oorsprong

19% ingrediënten 

uit de biologische landbouw

geconcentreerde kalmerende oplossing 

van drie gedistilleerde bloemenwaters 

maakt de reiniging compleet en helpt 

het comfort van de gezichtshuid en de 

oogcontouren te optimaliseren

BLOEMENWATER VAN 
KORENBLOEM 10%

decongestief

BLOEMENWATER VAN 
ROMEINSE KAMILLE 10% 

rustgevend
tegen roodheid

BLOEMENWATER VAN 
LAVENDEL 10%

kalmerend 
reinigend

nuttig om de huid na de 
reiniging in evenwicht 
te brengen en voor te 

bereiden op de volgende 
behandelingen

diepe hydratering 
bevordert helderheid en 

vitaliteit

het kan ook worden 
gebruikt om vermoeide 

en overbelaste ogen 
te verlichten, omdat 
het alcoholvrij is en 

verzachtende stoffen bevat

voor alle huidtypen, zelfs 
de meest vermoeide en 

gestreste

extra touch:
de wattenschijfjes 

bevochtigen en op de ogen 
aanbrengen terwijl het 
masker aangebracht is

COSMOS ORGANIC gecertifi ceerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecifi caties van COSMOS



AT A GLANCE - PROFESSIONAL
COSMOS ORGANIC gecertifi ceerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecifi caties van COSMOS

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

SACRED NATURE
RUBBER MASK

100 ml

99,8% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

11,4% ingrediënten uit de 
biologische landbouw

massagemasker met 
elastische textuur en 

hydraterende en liftende 
werking voor het gezicht

MIX VAN POLYGLYCERIDEN
hydraterend

beschermend
verzachtend

textuur
 visco-elastisch 

die je in staat stelt om 
geleidelijke en progressieve 

verbindingen te maken 
waardoor een intense 

massage ontstaat, genaamd 
Magnetic Lift

bevordert de 
zuurstofaanvoer naar de 
weefsels en heeft een 

zichtbaar regenererend en 
liftend effect op het gezicht, 

de hals en het decolleté

optimaal voor een huid 
die behoefte heeft aan een 

liftende werking

niet geschikt voor de 
gevoelige huid en bij 
zichtbare haarvaatjes: 

het product wordt 
geassocieerd met huidlifting

WAARSCHUWINGEN
Vermijd contact met de 

ogen

SACRED NATURE
POWDER SCRUB

60 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

100% van de totale 
ingrediënten komen uit de 

biologische landbouw

granaatappelzaadpoeder 
met exfoliërende werking, 
om de huid te zuiveren en 

zacht te maken

POEDER VAN DE 
GRANAATAPPELZADEN

antioxiderend
 verzachtend

de deeltjes die verdeeld 
zijn in de romige basis, 

verwijderen de dode cellen 
van de epidermis en geven 
de huid onmiddellijk meer 
helderheid en zachtheid

masseer met cirkelvormige 
bewegingen van 

verschillende intensiteit, 
afhankelijk van de 

huidconditie en het 
gewenste effect

SACRED NATURE
GLOW CLAY MASK

60 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

100% natuurlijke kleipoeder 
met absorberende en 

verhelderende werking.

BRAZILIAANS KLEIPOEDER 
100% NATUURLIJK
re-mineraliserend

revitaliserend 

een heldere en vitale huid 
dankzij het hoge gehalte 

aan mineralen 

ideaal voor een jonge, 
onzuivere of zwaar 

vervuilde huid

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM

220 ml

99,2% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,5% ingrediënten uit de 
biologische landbouw

voedende antioxidante 
crème

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
antioxiderend
beschermend

BIOTECHNOLOGISCH
MOSEXTRACT

bevordert de cellulaire 
uitwisseling tussen de 

kern en de extracellulaire 
matrix en maakt de huid 

beter bestand tegen 
veranderingen

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend,
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen tegen

versterkt de huidbarrière 
en voorkomt vroegtijdige 

veroudering

rijke en beschermende 
textuur dankzij de 

biologische sheaboter en 
amandelolie

perfect voor een droge 
en rijpe huid die wordt 

blootgesteld aan een ruw 
klimaat
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PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS AANVULLENDE 

PRODUCTEN

D
A

G
E

L
IJ

K
S

ALOE VERA GEL
100ml

95% biologische aloë 
vera gel

95% BIOLOGISCHE 
ALOË VERA

kalmerend, 
verzachtend

ARGANOLIE 
herstellend en 
beschermend

vermindert roodheid 
en irritatie

verzachtende, 
hydraterende en 
helende werking

product in te zetten 
als SOS, voor het hele 

gezin

kan worden gebruikt 
in iedere behandeling 

van [ ] 

D
A

G
E

L
IJ

K
S

ARNICA
100ml

10% biologische 
arnica crème voor het 

lichaam

10% BIOLOGISCHE 
ARNICA

ontstekingsremmende 
werking,

verlicht spierspanning

ETHERISCHE OLIËN 
VAN KANEEL EN 

EUCALYPTUS 
warm-koud eff ect

verminderde 
spierspanning

geeft een gevoel van 
welzijn en vitaliteit

aan te bevelen bij 
sportmensen

kan worden gebruikt 
in iedere behandeling 

van [ ]

NATURAL REMEDIES 
AT A GLANCE - HOME CARE

Oeroude, natuurlijke en biologische formules, voor een 
direct resultaat, het hele jaar door, voor het hele gezin.

ALOE VERA kalmerende en verzachtende eigenschappen, rijk aan 
polysachariden, vitamines, aminozuren en mineralen

ARGANOLIE schoonheidsgeheim van de Berber vrouwen, antioxidant

ARNICA ontstekingsremmer en vermindert spierspanningen



PRODUCTEN WAT IS HET BELANGRIJKE 
INGREDIËNTEN RESULTAAT VERKOOPTIPS AANVULLENDE 

PRODUCTEN
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ALOE VERA GEL
100ml

95% biologische aloë 
vera gel

95% BIOLOGISCHE 
ALOË VERA

kalmerend, 
verzachtend

ARGANOLIE 
herstellend en 
beschermend

vermindert roodheid 
en irritatie

verzachtende, 
hydraterende en 
helende werking

product in te zetten 
als SOS, voor het hele 

gezin

kan worden gebruikt 
in iedere behandeling 

van [ ] 
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ARNICA
100ml

10% biologische 
arnica crème voor het 

lichaam

10% BIOLOGISCHE 
ARNICA

ontstekingsremmende 
werking,

verlicht spierspanning

ETHERISCHE OLIËN 
VAN KANEEL EN 

EUCALYPTUS 
warm-koud effect

verminderde 
spierspanning

geeft een gevoel van 
welzijn en vitaliteit

aan te bevelen bij 
sportmensen

kan worden gebruikt 
in iedere behandeling 

van [ ]
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