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HERSTEL JE LEVENSBALANS

Jouw behoeften staan centraal in alles wat je doet. We leven in een extreem drukke tijd – stress,
vermoeidheid en milieuvervuiling zijn een kenmerk van ons alledaags leven. Bovendien is het niet
altijd gemakkelijk om aan natuurlijke producten te geraken. Het leven maakt ons gevoelig voor het
ontwikkelen van slechte gewoonten – onregelmatige tijdstippen om te eten, weinig slaap en te weinig
fysieke inspanning. Dat is waarom we er alles aan doen zodat we kunnen verzekeren dat de NUTRICODE
supplementen je helpen om je levensbalans te herstellen en om je lichaamsfuncties te ondersteunen.

6

7

NIEUW
Wegens bezorgheid om jouw gezondheid en welzijn hebben wij nieuwe baanbrekende
voedingssupplementen ontwikkeld om de NUTRICODE lijn aan te vullen. We willen dat de
dagdagelijkse supplementen niet enkel een gunstig effect hebben op je welzijn maar ook een waar
plezier zijn – dat is waarom we 7 van hen aanbieden in de vorm van bonbons: VIT-COMPLETE
GUMMIES (p. 30), PROPOLIS PRO GUMMIES (p. 31), VIT-D3 GUMMIES (p. 32), ENERGY
KICK GUMMIES (p. 36), STRONG MUSCLE GUMMIES (p. 37), FIT LINE GUMMIES (p. 38),
FIBER GUMMIES (p. 39). COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY (p. 8) zullen zorg dragen voor je
immuunsysteem – een systeem gebaseerd op extreem duurzaam colostrum. Voor de eerste keer
werd het NUTRICODE gamma uitgebreid met 2 supplementen in de vorm van kruideninfusies die
effectieve actie en uitstekende smaak combineren: DETOX en SKINNY HERBAL INFUSION (p. 1415). Bovendien hebben we de formule van DEPURCONTROL en ANTI-CELLULITE verbetert. In de
catalogus hebben ze een nieuwe naam gekregen: – DRENA PLUS (p. 16) en CELLUFIGHT (p. 18).
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NUTRICODE

HET ENIGSTE SUPPLEMENT VAN ZIJN
SOORT OP DE MARKT:
VERFIJNDE COMPOSITIE TER
ONDERSTEUNING VAN JE
IMMUNITEIT:

NIEUW

• lactoferrine biedt zuigelingen voedingsstoffen en
antibacteriële bescherming
• prolinerijke polypeptiden (PRP) ondersteunen de
ontwikkeling van het immuunsysteem
• proteïne omvat essentiële aminozuren
die specifiek het "bouwmateriaal" van het
immuunsysteem zijn.
• immunoglobulinen verlichten het beloop van
systematische ziekten en ondersteunen actieve
immuniteit in termen van bescherming tegen
infecties
• vitamine B6, C en D en zink dragen bij aan de
goede werking van het immuunsysteem
• spirulina wordt gekenmerkt door een hoog
gehalte aan complete eiwitten, micronutriënten
in organische vorm, inclusief waardevol
γ-linoleenvetzuur (GLA) en biologisch beschikbaar
ijzer

1. EEN TABLET IN DE MORGEN
Een perfecte combinatie van ingrediënten om je dag mee te starten.
• Het product bevat guarana dat bijna 3 keer meer caffeïne
bevat dan koffie of ginseng extract. Deze buitengewone
combinatie stimuleert het metabolisme terwijl het het lichaam
stimuleert en verlevendigt. Het zorgt ervoor dat je goed
gezind benT en versterkt je fysieke en mentale fitheid.
• Vitamine b6 draagt zorg voor een goede functionering van
het lichaam en versterkt het effect van magnesium alsook
versterkt het je immuniteit.
2. TABLET IN DE NAMIDDAG
Voldoende ingrediënten voor je actieve dag
• Verrijkt met een natuurlijk extract van bacopa monnieri dat het
lichaam versterkt wanneer het verliest aan vitaliteit en kracht
– helpt je humeur te verbeteren, helpt je te concentreren en
geeft je de nodige energie om te functioneren.
• pantotheenzuur helpt om de lichaamsbalans te herstellen
terwijl het stress en vermoeidheid elimineert.
3.AVOND TABLET
Een set van ingrediënten voor een goede nacht.
• Het bevat citroenbalsem en withania somnifera die nerveuze
opwinding, irritatie en stress verlicht. De ingrediënten
gunnen het lichaam rust en laten je sneller in slaap vallen. Ze
verbeteren ook je gemoedstoestand en hebben een positief
effect op de regeneratie van het lichaam gedurende de nacht.
• Vitamine B6 versterkt het effect van magnesium en heeft een
invloed op de lichaambalans. Je ontwaakt elke morgen vol
energie.

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
FOOD SUPPLEMENT

•

omvat eerste koemelk (colostrum) en spirulina
gewonnen uit zeealgen, die een goede werking van het
immuunsysteem ondersteunen

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX
POWER
FOOD SUPPLEMENT

•

Een uniek 30-dagen systeem met 3 verschillende tabletten voor
gedurende de dag

•

Komt tegemoet aan de noden van het lichaam gedurende de dag

•

Met citraat en magnesium L-pidolaat, die volgens het
laatste onderzoek gekenmerkt worden door uitstekende
verteerbaarheid

Neem één tablet ‘s morgens en één tablet ‘s avonds met voldoende
water.

•

Geselecteerde ingrediënten voor een uitstekende conditie 24u
lang

2 x 30 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
117 g | 801034

Neem 1 tablet ’s morgens, in de namiddag en ’s avonds met voldoende water.

•

aanbevolen in de eerste plaats aan mensen die worden
blootgesteld aan mentale en fysieke stress, overwerkt,
oververmoeid en die snelle immuniteitssteun willen
krijgen

71,50 EUR
660,00 EUR / 1 kg

3 x 30 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
3 x 36 g | 801009

71,50EUR
662,04 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

PERFECT ANTWOORD
VOOR DE VROUWELIJKE
BEHOEFTEN

PROFESSIONEEL
SUPPLEMENT VOOR
MATURE VROUWEN:

• thiamine, riboflavine en vitamine B12
verhogen je energie en vitaliteit terwijl
het het energieniveau reguleert

• Trifolium verlicht symptomen van
de menopauze zoals vapeurs en een
slechte gemoedstoestand

• vitamine A, C en E beschermen tegen
oxidatieve stress, stimuleren het
immuunsysteem en de cardiovasculaire
functionering

• Ijzer stimuleert de productie van
rode bloedcellen, hemoglobine en
zuurstoftransport in het lichaam en
vermindert vermoeidheid.

• foliumzuur reguleert de groei en
functionering van de lichaamscellen en
speelt een belangrijke rol in de juiste
ontwikkeling van een foetus. Hierdoor
is het een belangrijk supplement voor
vrouwen die zwanger willen worden

• Zink en koper helpen om gezond en
mooi haar, huid en nagels te behouden
en beschermen de cellen tegen
oxidatieve stress

• Vitamine D en K maken ons skelet
sterker (ook onze tanden) en boosten
ons immuunsysteem
• Chroom vermindert je zin in
zoetigheden en verbrand vet; het helpt
ook een normaal lichaamsgewicht te
behouden.

• Thiamine, niacine en biotine zijn
een perfecte ondersteuning van het
zenuwstelsel en helpen de juiste
mentale functies te behouden
• Mangaan draagt bij aan een goed
energiemetabolisme en gezonde botten

VITAMINS FOR HER

VITAMINS FOR HER 50+

•

Unieke compositie van vitaminen en mineralen ontwikkeld
voor vrouwen

•

uitstekende gezondheidsondersteuning voor vrouwen ouder
dan 50

•

Unieke combinatie van voedingsstoffen ondersteunt een
goede werking van het lichaam gedurende de dag

•

•

met foliumzuur, wat erg belangrijk is voor vrouwen die van
plan zijn zwanger te worden of een baby verwachten

dankzij het hoge gehalte aan natuurlijke rode klaverextract
verlicht het zware symptomen van de menopauze zoals
opvliegers, nachtelijk zweten, prikkelbaarheid en vermoeidheid

•

perfecte samenstelling van ingrediënten herstelt het hormonaal
evenwicht, verbetert het humeur en heeft een positieve invloed
op de gezondheid en het mooie uiterlijk, zodat u volledig kunt
profiteren van het leven

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 tabletten per dag met water

2 x 30 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
33 g, 21,9 g | 801011

71,50 EUR
662,04 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Neem 3 tabletten per dag met water

30 i 60 COATED TABLES | A 30-DAY SYSTEM
33 g, 66 g | 801012

71,50 EUR
662,04 EUR / 1 kg

12

13

NUTRICODE

HET ANTWOORD OP DE
NODEN VAN DE MAN:
• tribulus terrestris boost het seksuele
verlangen en is een goede supporter
van seksuele prestaties
• zink helpt om de zuurtegraad balans en
een voldoende testosteronniveau in het
bloed in stand te houden
• thiamine ondersteunt de werking van
het zenuwstelsel en het hart
• pantotheenzuur verwijdert effectief
vermoeidheid en slaperigheid en helpt
een intellectuele prestatie op een
voldoende niveau in stand te houden
• vitamine D reguleert de concentratie
van calcium in het bloed. Het verzekert
gezonde tanden en een gezonde
botstructuur alsook boost het het
immuunsysteem.

GESELECTEERDE
INGREDIENTEN VOOR DE
ZUURTEGRAADBALANS
VAN HET LICHAAM TE
ONDERHOUDEN:
• Rosa Centifolia extract ondersteunt het
fysiologisch proces van het elimineren
van metabolische producten en helpt de
zuurtegraadbalans te ondersteunen
• Zink heeft een gunstig effect op het
functioneren van het immuunsysteem
en beschermt de cellen tegen oxidatieve
stress
• Calcium is verantwoordelijk voor
het energetisch metabolisme en
helpt de functionering van de
spijsverteringsenzymen
• Magnesium en ijzer verminderen
vermoeidheid
• Potassium en koper ondersteunen de
werking van het zenuwstelsel
• Netelextract elimineert vocht uit het
lichaam
• Citroenmelisse extract en hop helpen
om sneller in slaap te vallen, bieden een
goede nachtrust en dragen bij tot verdere
vermindering van verzuring van het lichaam.

VITAMINS FOR HIM

INNER BALANCE

•

perfecte samenstelling van vitamines en mineralen die
de fysieke en mentale fitheid grondig versterken

•

Onderhoud de zuurtegraadbalans

•

een natuurlijk extract van Puncture vine reguleert het
testosteronniveau, verhoogt het libido, veroorzaakt lust
en heeft een positief effect op de seksuele prestaties

•

Bron van cruciale micro-elementen

•

•

biedt de hoogste kwaliteit aan vitamines en mineralen
die essentieel zijn voor de goede werking van het lichaam

Ideaal voor personen die onderhevig zijn aan een stressvolle
levensstijl, vermoeidheid ervaren en producten consumeren zoals
suiker, koffie, alcohol en sterk verwerkt voedsel

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 tabletten per dag met voldoende water.

Neem 2 capsules per nacht met voldoende water
Neem de inhoud van één zakje twee keer per dag, los op in 200ml water.

2 x 30 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
2 x 33 g | 801010

60 ZAKJES + 60 TABLETTEN | 30-DAGEN
240 g + 30 g | 801001

71,50 EUR
662,04 EUR / 1 kg

71,50 EUR
264,81 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

NIEUW
KOSTBARE KRUIDEN
ONDERSTEUNEN DE
LICHAAMSREINIGING:

NIEUW

•

hibiscusbloesem ondersteunt het
metabolisch proces en verwijdert
overtollig water uit het lichaam

•

groene theebladeren zijn uitstekende
antioxidanten, ondersteunen ook de
activiteit van spijsverteringsenzymen
en hebben een gunstige invloed op het
metabolisme

•

•

DETOX HERBAL INFUSION
ondersteunt de natuurlijke lichaamsreinigingsprocessen van
onnodige metabolische producten

•

creëert een aromatische infusie die een heerlijke smaak
combineert met gunstige eigenschappen

Giet 1 lepel (2 g) in een schaal, voeg warm water toe (ca. 150 ml), brouw
gedurende 2 tot 3 minuten.
Drink 2 keer per dag - na het ontbijt en na de lunch, niet later dan 18.00
uur.

75 g | 801025

18,50 EUR
246,67 EUR / 1 kg

Centella Asiatica en duindoornvruchten
ondersteunen de bloedsomloop en
hebben een positieve invloed op het
functioneren van het lichaam
cranberryfruit ondersteunt een goede
reiniging van het lichaam van onnodige
metabolische producten

•

paardenbloemwortel ondersteunt een
goede leverwerking en een goed verloop
van de spijsvertering

•

maïszijde, stekelhaar en hibiscusbloesem
helpen overtollig water uit het lichaam
te verwijderen, en daarmee onnodige
metabolische producten, ter ondersteuning
van het proces van slank worden

•

rozenbottel is een rijke bron van
vitamine C

SKINNY HERBAL INFUSION

FOOD SUPPLEMENT

•

KRUIDENBLEND GEVULD
MET GESCHENKEN VAN DE
NATUUR:

FOOD SUPPLEMENT

EEN
PRAKTISCHE
MEETKOP IS
INBEGREPEN

•

een uniek kruidenmengsel dat een geweldige smaak
en eigenschappen combineert die het behoud van een
nauwkeurig lichaamsgewicht ondersteunen

•

vanwege natuurlijke ingrediënten heeft het een positieve
invloed op het functioneren van het hele lichaam.

EEN
PRAKTISCHE
MEETKOP IS
INBEGREPEN

Giet 1 lepel (2 g) in een schaal, voeg warm water toe (ca. 150 ml), brouw
gedurende 2 tot 3 minuten.
Drink 2 keer per dag - na het ontbijt en na de lunch, niet later dan 18.00
uur.

75 g | 801026

18,50 EUR
246,67 EUR / 1 kg
XXX EUR / 1 kg

WEIGHTLOSS
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NUTRICODE

NATUURLIJKE
ONDERSTEUNING VAN
FYSIOLOGISCHE DIURESIS:
• Extract van de pericarp van witte
bonen ondersteunt de verwijdering
van overtollig water uit het lichaam
en de goede werking van de
urinewegen
• Berkenbladextract helpt het
lichaam te reinigen van onnodige
metabolische producten
• Paardenstaartkruidenextract
reguleert en ondersteunt het
waterbeheer van het lichaam
• Orthosiphonblad is een van de
meest populaire kruiden in de
volksgeneeskunde, reguleert de
verwijdering van overtollig water uit
het lichaam
• Paardebloemwortelextract
ondersteunt de werking van de
lever en de galblaas, heeft een
positief effect op de spijsvertering
en de verwijdering van onnodige
metabolische producten

NIEUWE FORMULE
NIEUWE NAAM

EEN UNIEK SUPPLEMENT DAT
EFFECTIEF GEWICHTSVERLIES
ONDERSTEUNT:
• L-carnitine – een bestanddeel dat
natuurlijk voorkomt in het lichaam.
Versnelt ons vet metabolisme.
• Ananas, papaya en guarana extract
– verbetert de spijsvertering door
een goed metabolisme van vetten en
koolhydraten te voorzien.
• Paardenbloemwortelextract en
melkdistelzaden – ondersteunen de
eliminatie van overtollig water in ons
lichaam.
• Gotu Kola extract en druiven –
ondersteunen de synthese van collageen
en elastine die verantwoordelijk zijn voor
het behouden van de huidspanning,
-elasticiteit en –veerkracht.
• Bittere sinaasappel extract – een bron
van potassium en oplosbare vezels – het
helpt om een normaal metabolisme
te behouden en het werkt effectief
samen met de ingrediënten hierboven
vernoemd.

DRENA PLUS

ACTIVE BURN FAT KILLER

FOOD SUPPLEMENT

EEN
PRAKTISCHE
MEETKOP IS
INBEGREPEN

•

Ontwikkeld voor mensen die problemen hebben met vochtophoping

•

Bevat zorgvuldig geselecteerde plantextracten met urineafdrijvende
eigenschappen

•

Ondersteunt de waterbalans en detoxt het lichaam.

Meet 15ml van het product af, gebruik hiervoor de meetkop en los het op in 1,5liter water.
Drink in porties gedurende de dag.

30-DAGEN SYSTEM
480 ml | 801035

49,95 EUR
104,06 EUR / 1 l

FOOD SUPPLEMENT

EEN
PRAKTISCHE
MEETKOP IS
INBEGREPEN

•

Perfect samengestelde ingrediënten helpen de normale lichaamsbalans
te onderhouden en stimuleren vetverbranding

•

Ondersteunen de aanmaak van collageen en elastine, verantwoordelijk
voor huidspanning en huidelasticiteit

•

Uiterst verteerbaar, de vloeibare vorm is uiterst effectief en helpt
het hongergevoel gedurende de dag te bestrijden en stimuleert het
waterverbruik

Meet 15ml van het product af, gebruik hiervoor de meetkop en los het op in 1,5liter water.
Drink in porties gedurende de dag.

30-DAGEN SYSTEM
480 ml | 801015

49,95 EUR
104,06 EUR / 1 l
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NUTRICODE

DE KRACHT VAN
KRUIDELIJKE
INGREDIËNTEN VOOR
EEN STRAKKE EN GLADDE
HUID:
• kurkuma-extract vergemakkelijkt
de ontgifting van het lichaam
en onderhoudt een goed
vetmetabolisme zodat de symptomen
van cellulitis geëlimineerd worden
• centella asiatica-extract helpt
een stevige en elastische huid
te behouden en helpt de juiste
vetweefselstructuur te behouden
• coleus forskohlii-extract bevat
forskolin, dat door het beïnvloeden
van vetmetabolismeprocessen het
behoud van de juiste lichaamsmassa
vergemakkelijkt en het probleem
met de sinaasappelhuid zichtbaar
vermindert

4 MAANDEN SYSTEEM

NIEUWE FORMULE

• Meliloot en kastanje-extract zorgen
voor een optimale bloedcirculatie,
wat een van de belangrijkste
voorwaarden is voor een gladde huid
zonder cellulitis

NIEUWE NAAM

EEN NATUURLIJK ELIXIR VOOR
DE JEUGD EN EEN RIJKE BRON
VAN GEZONDHEID:
•

elke capsule is een echt gezonde vitamine-,
aminozuur- en mineraalbom

•

jong gerstegras, dankzij het hoge gehalte
aan vezels dat de vetopname vermindert
en de spijsvertering bevordert, is het een
onvervangbaar hulpmiddel voor het lichaam
bij het afslanken en het handhaven van het
juiste lichaamsgewicht

•

groene thee draagt bij aan de verbetering
van de gezondheid in het algemeen, maar
helpt je ook om af te vallen. De hoge
concentraties theïne en polyfenolische
catechinen versnellen de ruststofwisseling,
waardoor je op zijn beurt meer calorieën
kunt verbranden

•

marine collageen - zeer verfijnd
en verkregen in farmaceutische
standaards - vermindert optisch de
zichtbaarheid van rimpels, vertraagt de
huidverouderingsprocessen en verbetert
de hydratatie, waardoor uw huid zacht en
elastisch wordt

•

zink helpt het juiste metabolisme van
koolhydraten te behouden, samen met de
zuur-alkalische balans en houdt uw haar, huid
en nagels in goede conditie

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

•

innovatieve reactie op het hedendaagse probleem dat niet alleen
vrouwen, maar ook mannen treft - de zogenaamde sinaasappelhuid

•

uitstekend voedingssupplement voor mensen die slank en
gezondheidsbewust willen blijven

•

werkt op twee manieren en grijpt in bij zowel de oorzaak van het
probleem als de negatieve effecten ervan

•

•

zorgvuldig geselecteerde plantenextracten ondersteunen de reiniging
van het lichaam van metabolische producten en onderhouden een
goed metabolisme van vetten, wat bijdraagt aan de vermindering van
cellulitis

zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben een positieve invloed
op de conditie van het lichaam en het caloriearm dieet kan helpen
om gewicht te verliezen of een normale lichaamsmassa te behouden

FOOD SUPPLEMENT

Neem een halve tablet per dag met water.

60 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
33,6 g | 801036

49,95 EUR
1486,61 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Neem 1 capsule ‘s morgens en 1 capsule in de namiddag (tijdens de maaltijd).
Neem in met voldoende water.

60 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
26,2 g | 801024

25,50 EUR
973,28 EUR / 1 kg
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NUTRICODE
SPIRULINA ZEEWIER

GROENE SUPERVOEDING
Uniek zeewier, geklasseerd
onder de top 10 producten
die 3 keer meer proteïne
bevatten dan vlees ( 70%) en
meer calcium dan melk. Het
is een van de rijkste bronnen
aan chlorofyl, beta-caroteen
en nucleïnezuren. Het zuivert
de lever en nieren van
toxine, ontzuurt het lichaam
en vermindert de slechte
cholesterol. Dankzij fenylalanine
verbetert het de spijsvertering
en vermindert het de eetlust.
Het is puur ‘groen goud’ voor
het lichaam.

SAMENSTELLING
VOOR GLANZEND
HAAR, FLUWELE HUID
EN GEZONDE NAGELS:
ACTIEVE COLLAGEEN

SCHAT VAN DE OCEAAN
Natuurlijke zee collageen
verkregen van wilde zalm – een
component van buitengewone
zuiverheid en concentratie
–verzekert de vertraging van
het verouderingsproces, het
verbetert de hydratatie en
vermindert rimpels. Bovendien
heeft het ontstekingsremmende
eigenschappen. Mooi,
gehydrateert en een jong
uitziende huid plus een
perfecte gewrichtssituatie –
vanaf nu is deze ongewone
combinatie binnen handbereik.

•

Koper beïnvloedt de normale
pigmentatie van het haar

•

Zink ondersteunt de groei van
je nagels

•

Ijzer ondersteunt de haargroei

•

Granaatappelextract heeft
krachtige antioxiderende
eigenschappen

•

Biotine helpt je haar en huid
gezond te houden

•

Biergist bevat kostbare
zwavelaminozuren - methionine
en cysteïne

•

Vitamine A, B2, B6, B12, C en E
hebben een gunstige invloed op
de conditie van het haar, de huid
en de nagels

BEAUTY DETOX

HAIR SKIN NAILS

•

Schoonheid en gezondheid in één capsule gesloten

•

•

Innovatieve combinatie van spirulina en collageen zorgt
voor een perfecte lichaamsconditie en uitstraling

Aanbevolen voor mensen die hun haren en nagels
willen versterken en een mooie huid willen bekomen

•

Met Pro-Beauty formule

•

Met extracten van Acerola-fruit rijk aan vitamine C

•

Perfect voor zowel mannen als vrouwen

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 capsules per dag met voldoende water.

Neem 1 tablet per dag met voldoende water.

60 OMHULDE TABLETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
44,7 g | 801014

56 OMHULDE TABLETTEN | 56-DAGEN SYSTEEM
44,8 g | 801005

19,95 EUR
446,31 EUR / 1 kg

19,95 EUR
445,31 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

EEN REVOLUTIONAIR
VOEDINGSSUPPLEMENT VOOR
GEZONDE GEWRICHTEN EN
BEENDEREN:
•

Collageen - het belangrijkste
bouwmateriaal voor pezen en kraakbeen,
die onze gewrichten vormen. Zeer verfijnd
zeecollageen, verkregen in farmaceutische
standaards, werd gebruikt om het
supplement te maken

•

Vitamine C - speelt een ondersteunende
rol bij de juiste productie van collageen om
de goede werking van het kraakbeen en de
botten te garanderen

•

Baikal skullcap - een sterk antioxidant dat
effectief de bescherming van gewrichten,
pezen en spieren ondersteunt

•

Vitamine D - ondersteunt de juiste
werking van spieren, die de werking van de
gewrichten aanzienlijk beïnvloedt

•

Calcium - essentieel voor gezonde botten

•

Glucosaminesulfaat - een belangrijke
voorloper van een aantal biomoleculen,
waaronder chondroïtine, dat een van
de belangrijkste componenten van het
gewrichtskraakbeen is

NOODZAKELIJKE
INGREDIENTEN VOOR EEN
GOED LEVENSRITME:
•

Chroom helpt het juiste glucosegehalte
in het bloed te handhaven

•

Selenium beschermt cellen tegen
oxidatieve stress

•

Ijzer is betrokken bij het transport van
zuurstof in het lichaam

•

Zwarte peperpiperine ondersteunt
de spijsvertering en opname van
voedingsstoffen

•

Niacine, pantotheenzuur en
riboflavine, versterkt met guaranacafeïne en groene thee-tein, dragen bij
aan de vermindering van vermoeidheid

•

Pantotheenzuur beïnvloedt de
efficiëntie van de geest

•

Vitamine B draagt zorg voor het
zenuwstelsel

•

Thiamine is verantwoordelijk voor de
goede werking van het hart

•

Vitamine E helpt cellen te beschermen
tegen oxidatieve stress

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH
SYSTEM

VITALITY BOOST

FOOD SUPPLEMENT

•

Dagelijkse portie energie voor lichaam en geest

•

•

Rijke bron aan vitaminen en mineralen

•

Compositie van perfect geselecteerde ingrediënten die de
fysieke en mentale energie gedurende de dag beïnvloeden
en een betere nachtrust verzekeren

•

Geschikt voor vegetariërs en veganisten

•

•

Baanbrekende compositie van actieve ingrediënten
ontwikkeld voor personen die zorg willen dragen voor hun
fysieke fitheid
Ondersteunt grondig de functionering van de gewrichten –
heeft een positief effect op zowel gewrichtskraakbeen als
op spieren en pezen
Bevat natuurlijk, hoog gezuiverd marinecollageen met
uitstekende biobeschikbaarheid

Neem 2 capsules per dag met voldoende water.
2 x 30 CAPSULES | 30-DAGEN SYSTEEM
13,93 g, 15,22 g | 801018

71,50 EUR
3575,00 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 tabletten ’s avond met voldoende water. Neem 1 zakje per dag.

30 ZAKJES + OMHULDE TABLETTEN |30-DAGEN SYSTEEM
300 g + 48 g | 801003

71,50 EUR
205,46 EUR / 1 kg
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UITGEBREIDE DOSIS ENERGIE IN
SLECHTS 2 STAPPEN
NUTRICODE VITALITY BOOST
– een voedende injectie

SUPER KERS VAN BARBADOS
Vitamine C is uitsluitend afkomstig van natuurlijke extracten en acerola-fruit.
Acerola, de Barbados-kers genoemd, is een superfruit met 30 keer meer vitamine
C dan een citroen. Wilde roos is op zijn beurt ook rijk aan bioflavonoïden, dit
zijn natuurlijke antioxidanten. Regelmatige inname van vitamine C helpt het
immuunsysteem te verzorgen, heeft een gunstig effect op tanden, huid, botten
en zenuwstelsel en beschermt de cellen tegen oxidatieve stress. Het product is
geschikt voor vegetariërs en veganisten.

• Guarana-extract bevat een aanzienlijke hoeveelheid
cafeïne, wat een gunstig effect heeft in het geval
van fysieke en mentale uitputting, de energie
verhoogt, slaperigheid en vermoeidheid elimineert,
concentratie en het geheugen verbetert
• Niacine, pantotheenzuur en riboflavine zijn
verantwoordelijk voor de goede werking van het
zenuwstelsel - ze beheren menselijk energiebeheer,
verlichten nerveuze stress, hebben een positief
effect op de stemming en mentale prestaties
• Groene thee-extract is een natuurlijke antioxidant
die de strijd van het lichaam met vrije radicalen
ondersteunt

NUTRICODE MAGNESIUM POWER
– ideale balans
• Magnesium is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de electrolyte balans van het
lichaam. Het ondersteunt de balans tijdens fysieke
en mentale inspanning, is verantwoordelijk voor een
goede werking van het zenuw- en spierstelsel alsook
monitort het al het spierwerk
• Vitamine B6 is een bondgenoot van magnesium –
het ondersteunt de psychologische functies en is
verantwoordelijk voor de energie van het metabolisme
in ons lichaam

IMMUNO

FOOD SUPPLEMENT

•

100% natuurlijk vitamine C

•

Formule met zink, dat helpt in een goede functionering van
het immuunsysteem

•

Ideaal voor personen die vaak verkouden zijn

•

Acerola en kersensmaak

•

Geschikt voor vegetariërs en veganisten

Neem 2 zuigtabletten per dag. Zuig langzaam.

60 ZUIGTBALETTEN | 30-DAGEN SYSTEEM
72 g | 801004

18,50 EUR
256,94 EUR / 1 kg

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER
FOOD SUPPLEMENT

•

Een goed geabsorbeerde vloeibare vorm zorgt voor de beste opname
van ingrediënten en vrijwel onmiddellijke actie

•

Ontwikkeld zodat alle ingrediënten hun eigenschappen aanvullen en
versterken

•

Heerlijke, verfrissende smaak

Drink één dosis Vitality Boost onmiddellijk na het openen en drink één Magnesium Power 2 uur
later om het magnesium level te compenseren.

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER
6 x 25 ml | 801013

18,50 EUR
123,33 EUR / 1 L
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REVOLUTIONAIR
VOEDINGSSUPPLEMENT
DAT GEWRICHTEN- EN
BEENDERCONDITIES
ONDERSTEUNT:

NUTRICODE armbanden helpen je om het lichaam van je dromen tot een realiteit te maken. Combineer je sportieve
activiteiten met de nieuwste technologie en behaal fantastische resultaten. Kiezen voor een gezonde levensstijl is
nog nooit zo makkelijk geweest!

• Glucomannan in combinatie met
een caloriearm dieet resulteert in
gewichtsverlies
• Chroom helpt de normale
bloedsuikerspiegel te handhaven,
waardoor het verlangen naar snoepjes
en het verlangen om tussen de
maaltijden door te snoepen wordt
beperkt
• Garcinia Cambogia is een bron van
hydroxycitroenzuur (HCA) dat de
vetproductie in het lichaam vertraagt
• Calcium heeft invloed op de goede
werking van spijsverteringsenzymen
• Vitamine C bevordert de
collageenproductie
• Biotine en vitamine B2 helpen om
een gezonde huid te behouden

SLIM EXTREME
FOOD SUPPLEMENT

•

ondersteunt gewichtsverlies, vermindert eetlust

•

bevat glucomannan met hoge efficiëntie in
gewichtsreductie

•

maakt het mogelijk om een mooie huid te behouden
tijdens het dieet

•

uniek systeem voor de hele dag gewichtscontrole

•

geschikt voor vegetariërs en veganisten

Neem 2 tabletten 3 keer per dag met voldoende water ( 1 à 2 glazen).
Neem 1 bruistablet per dag voor een maaltijd door het op te lossen in 200ml water.

180 OMHULDE TABLETTEN + 30 BRUISTABLETTEN |
30-DAGEN SYSTEEM
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

71,50 EUR
209,06 Eur / 1 kg

MULTIFUNCTIONELE NUTRICODE ARMBAND
PREMIUM

MULTIFUNCTIONELE NUTRICODE ARMBAND
STANDARD

FITNESS TRACKER PREMIUM

FITNESS TRACKER STANDARD

Multifunctionele NUTRICODE armband ontworpen voor actieve mensen. Fungeert
als hartslagmeter, horloge, calorieteller en stappenteller. Het verbindt met je
smartphone/Nutricode app via Bluetooth-technologie. Compatibel met Android en
iOS-systemen.

Multifunctionele NUTRICODE armband is ontworpen voor actieve mensen.
Fungeert als horloge, calorieteller en stappenteller. Het verbindt met je
smartphone via Bluetooth-technologie. Compatibel met Android en iOS-systemen.

920084 | zwart

30,00 EUR

920082 | zwart
920083 | wit

20,00 EUR
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UNIEKE SAMENSTELLING OM
HET IMMUNITEITSSYSTEEM TE
ONDERSTEUNEN:

VITAMINEBOM IN DE VORM VAN
HEERLIJKE BONBONS:
• Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem

• Propolis is een bestanddeel van natuurlijke
origine, dankzij de hoge inhoud aan vitaminen,
mineralen en bioactieve grondstoffen helpt het het
immuniteitssysteem te verhogen, en gedraagt het
zich als een hulp gedurende de behandeling van de
ontsteking

• Vitamine B3 helpt je gezonde huid te behouden
• Vitamine B5 heeft een gunstig effect op de mentale
prestaties

NIEUW

NIEUW

• Vitamine B6 draagt bij tot de regularisatie van de
hormonale activiteit

• Vlierbes is een uitstekend anti-oxidant dat onder
meer flavonoïden bevat alsook fenolzuren,
sterolen, tannines en minerale zouten, die de
reinigingsprocessen van het lichaam ondersteunen

• Vitamine B12 ondersteunt de productie van rode
bloedcellen
• Foliumzuur is essentieel voor zwangere vrouwen

• Echinacea purpurea ondersteunt de goede werking
van het immuunsysteem en de bovenste luchtwegen,
helpt de symptomen van verkoudheid en griep te
verlichten

Alle vitaminen dragen bij tot de vermindering van
slaperigheid en vermoeidheid. De kwaliteit van het
dagdagelijks leven voor kinderen, adolescenten en
volwassenen wordt verhoogt.

• vitamine C helpt bij het goed functioneren van
het immuunsysteem en beschermt cellen tegen
oxidatieve stress, draagt bij aan de vermindering van
vermoeidheid en slaperigheid

VOOR WIE?
Voor kinderen en volwassenen die hun immuunsysteem
willen versterken, vooral in het herfst-winterseizoen,
wanneer het risico op infecties aanzienlijk toeneemt.

NATUURLIJKE BESCHERMENDE MUUR
VOOR WIE?
Voor kinderen en volwassenen die hun dagelijks dieet
willen aanvullen, inclusief een set van vitamine B,
noodzakeljk voor een goede werking van het lichaam.

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Melk en suiker

• Melk en suiker

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Converseermiddelen

• Converseermiddelen

VIT-COMPLETE GUMMIES

PROPOLIS PRO GUMMIES

•

Vol voedingsstoffen voor de hele familie

•

•

Ondersteunt een goede werking van het lichaam

•

Uitstekende bron van vitaminen voor vegetariërs

Ondersteunt de immuniteit van kinderen en volwassenen
en helpt de symptomen van verkoudheid en griep te
verlichten

•

Heerlijke formule met propolis, vitamine C en een
speciale combinatie van kruidenextracten van vlierbes
en paarse echinacea

•

Geschikt voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

Kinderen vanaf 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 2 gummies per dag

30 MULTI-VITAMINE BONBONS VOOR KINDEREN EN
VOLWASENEN MET DE SMAAK VAN ANANAS, AARDBEI
EN SINAASAPPEL
60 g | 801029

18,50 EUR
308,33 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Kinderen vanaf 4 jaar: neem 1 bonbon per dag.
Volwassenen: neem 2 bonbons per dag.

30 BONBONS VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN MET
FRAMBOZEN SMAAK.
60 g | 801027

18,50 EUR
308,33 EUR / 1 kg

Propolis (gr. Stadsbolwerk) is een stof die wordt geproduceerd door bijen,
zij gebruiken het om de bijenkorf te beschermen tegen ongenodigde
gasten. Vanwege zijn gunstige eigenschappen speelt het een vergelijkbare
rol in het menselijk lichaam. Propolis is rijk aan vitamine (B1, B2, B5,
B6, C, D, E), elementen (inclusief magnesium, zink, kalium, calcium,
mangaan, ijzer), flavonoïden, terpenen en aromatische esters. Het
heeft een antivirale, schimmelwerende en bacteriedodende werking,
die de immuniteit helpt versterken en de regeneratie van het lichaam
ondersteunt.
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WAARDEVOLLE VITAMINEN
VAN DE ZON

OMEGA-3 ZUREN ZIJN ESSENTIEEL VOOR
DE JUISTE WERKING VAN JE LICHAAM,
ALS ZE:

Vitamine D3 helpt niet alleen in het onderhouden van
gezonde botten en tanden maar ondersteunt ook een
goede werking van de spieren en het immuunsysteem.
Een langdurig tekort kan de physiologische balans
van het lichaam verstoren en leiden tot veel serieuze,
chronische medische condities. De belangrijkste manier
om vitamine D3 te leveren is huidsynthese onder
invloed van zonlicht. Daarom is extra supplementatie
noodzakelijk in herfst en winter en zelfs doorheen het
jaar in gebieden waar er weinig zon is.

NIEUW

• Jouw zenuwstelsel ondersteunen en helpen de
mentale scherpte te behouden
• Bijdragen aan het behoud van een goed
gezichtsvermogen
• Zorg dragen voor jouw bloedcirculatie, inclusief jouw
hart
• Het cholesterolgehalte in het bloed regelen
• Een positieve rol spelen bij het versterken van jouw
immuunsysteem

Alfa-linoleenzuur (ALA) behoort tot de essentiële
ongesatureerde vetzuren (EFAS) van de omega-3 groep.
Bovendien wordt het in het lichaam verwerkt tot uiterst
waardevol voor gezondheidszuren EPA en DHD.

VOOR WIE?
Voor kinderen en volwassenen die hun tekort aan vitamine
D3 willen aanvullen, hun immuunsysteem willen versterken
en zorg willen dragen voor botten en spieren.

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Melk en suiker

• Varkensgelatine

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Noten, soya of melk

• Converseermiddelen

• Artificiële kleurstoffen, aroma’s of bewaarmiddelen
• Toegevoegde suikers

VIT-D3 GUMMIES

O! MEGA-3 GUMMIES

•

•

Ondersteunt de eigen werking van het lichaam

•

Bevat omega-3 vetzuren van lijnzaadolie

•

Geschikt voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

•

Vult perfect de tekortkomingen van de zogenaamde
vitamine van de zon aan die nodig zijn voor het goed
functioneren van het lichaam
Geschikt voor vegetariërs

Kinderen vanaf 4 jaar: neem 1 bonbon per dag.
Volwassenen: neem 2 bonbons per dag.

400 IU
per dosis

30 BONBONS VOOR KINDEREN
EN VOLWASSENEN MET AARDBEIENSMAAK
75 g | 801028

18,50 EUR
246,67 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Kinderen vanaf 4 jaar: Neem 1 bonbon per dag.
Volwassenen: Neem 2 bonbons per dag.

30 SINAASAPPEL BONBONS VOOR VOLWASSENEN EN
KINDEREN
120 g | 801021

25,50 EUR
212,50 EUR / 1 kg

VOOR WIE?
Voor personen die hun dieet willen aanvullen met
essentiële ongesatureerde omega-3 vetzuren, versterkt het
immuunsysteem en ondersteunt de functionering van het
zenuwstelsel en de bloedsomloop.
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NU OOK VOOR KINDEREN!

PERFECTE ONDERSTEUNING VOOR UW
LICHAAM BIJ REIZEN:

WAT HEBBEN WE TE DANKEN AAN
VITAMINE D?

Een verandering van omgeving en voeding heeft een
negatieve invloed op de bacteriële darmflora. Een
verstoord evenwicht in dat gebied, de zogenaamde
dysbiose, resulteert in spijsverteringsproblemen,
ongemak in het spijsverteringskanaal en intolerantie van
de geconsumeerde voedselproducten. De toepassing
van PROBIOTIC GUMMIES op reis zal het risico
op het optreden van die symptomen verminderen
en zal bovendien de vertering van lokaal voedsel
vergemakkelijken, zodat u ten volle van uw reizen kunt
genieten.

• Het juiste calciumniveau in ons bloed
• Sterke botten en gezonde tanden
• Effectief functioneren van onze spieren
• Correcte werking van het immuunsysteem
• Efficiënter celdelingsproces
• Geschikte absorptie van calcium en fosfor

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Varkensvleesgelatine
• Pinda's, soja of melk
• Kunstmatige kleurstoffen, aroma's of
conserveermiddelen
• Toegevoegde suiker

• Pinda's, soja of melk
• Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van
pectines)
• Kunstmatige kleurstoffen, aroma's of
conserveermiddelen

Elke gummie bevat maar liefst 2,5 miljard eenheden
van een geïdentificeerde stam van probiotische
bacteriën Bacillus coagulans. Dankzij de uitzonderlijke
sterkte is het bestand tegen maagzuur en wordt het
niet verteerd, waardoor spijsverteringsproblemen als
constipatie of diarree worden verminderd.

PROBIOTIC GUMMIES

HEALTHY BONES GUMMIES

•

Uitgebreide restauratie van de natuurlijke intestinale
microflora in het lichaam

•

Supplement voor het hele gezin

Meerdere positieve effecten op het lichaam, met name
op het spijsverteringsstelsel

•

Een uitstekende bron van vitamine D

•

Voor gezonde tanden en sterke botten

•

Heerlijke citrus smaak

FOOD SUPPLEMENT

•
•

Goed voor vegetariërs

Kinderen vanaf 4 jaar: neem 1 bonbon per dag.
Volwassenen: neem 1 à 2 bonbons per dag.

30 AARDBEIEN EN SINAASAPPEL BONBONS VOOR
KINDEREN EN VOLWASSENEN
60 g | 801020

23,95 EUR
399,17 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Kinderen vanaf 4 jaar: neem 1 bonbon per dag.
Volwassenen: neem 3 bonbons per dag.

30 CITROEN BONBONS VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN
66 g | 801019

18,50 EUR
280,00 EUR / 1 kg

VOOR WIE?
Voor kinderen die snel groeien en versterking nodig hebben
voor hun tanden en botten, en voor volwassenen met een
vitamine D-tekort.
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VET DAT OMGEZET WORDT IN ENERGIE

WINNENDE AANVULLING VOOR EEN
AHTLETISCH LICHAAM

ENERGY KICK GUMMIES bevatten L-carnitine, dat
verantwoordelijk is voor het vervoer van vette zuren
naar de mitochondria, waar ze omgezet worden
in energie, nodig voor een goede werking van de
lichaamscellen. Dankzij zijn eigenschappen is het
extreem populair onder atleten die hun uithouding
gedurende de training willen verbeteren en die het
regeneratieproces na een fysieke inspanning willen
verbeteren.

NIEUW

VOOR WIE?
Voor personen die hun energie gedurende een fysieke
activiteit moeten boosten.

Wanneer de effecten van gymnastiekoefeningen niet
bevredigend zijn, komt BCAA te hulp - een samenstelling
van drie aminozuren (L-leucine, L-isoleucine en L-valine
in een optimale verhouding van 2: 1: 1). BCAA helpt bij
het opbouwen en herstellen van spierweefsel. Omdat
geen van deze stoffen zelfgemaakt is door het lichaam,
is het de moeite waard om ze te verstrekken in de vorm
van een VOEDINGSSUPPLEMENT om zo een atletisch
figuur te verkrijgen.

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Melk en suiker

• Melk en suiker

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Converseermiddelen

• Converseermiddelen

ENERGY KICK GUMMIES

STRONG MUSCLE GUMMIES

•

Uitstekende bron van energie voor actieve personen

•

Gebaseerd op BCAA aminozuren

•

Ondersteunt het uithoudingsvermogen gedurende
fysieke inspanningen

•

Uitstekende ondersteuning voor atleten en actieve
personen

•

Ondersteunt het herstelproces

•

Ondersteunt training en snel herstel

•

Helpt om een slank figuur te behouden

•

Geschikt voor vegetariërs

•

Geschikt voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 gummies per dag.

30 GUMMIES VOOR VOLWASSENEN
MET VEENBESSEN SMAAK
117 g | 801030

33,50 EUR
286,32 EUR / 1 kg

NIEUW

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 gummies per dag.

30 BONBONS VOOR VOLWASSENEN MET
SINAASAPPELSMAAK
114 g | 801032

33,50 EUR
293,86 EUR / 1 kg

VOOR WIE?
Voor atleten en actieve personen die zorg willen dragen
voor de kwaliteit van hun training en traininguitslag.
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VEZEL MET MEERVOUDIGE
EIGENSCHAPPEN

OP WEG NAAR EEN PERFECT FIGUUR
Geconjugeerd linolzuur (CLA) wordt vaak gebruikt
door mensen die sporten en een dieet volgen, omdat
het de vetverbranding bevordert en meerdere
gezondheidseffecten vertoont. Gecombineerd met
regelmatige training en gezonde eetgewoonten, wordt
het uw bondgenoot op weg naar het perfecte figuur.

NIEUW

NIEUW

Inuline is een natuurlijke, caloriearme suiker die wordt
geproduceerd tijdens de verwerking van cichoreiwortel.
Het wordt niet verteerd door de maag, waardoor
het de rol van voedingsvezel speelt. Het heeft veel
gezondheidsvoordelen:
• Ondersteunt de darmfunctie
• Heeft een prebiotisch effect - draagt bij aan het
behoud van de bacteriële balans in de darmen
• Ondersteunt het reinigen van het lichaam van
gifstoffen
• Ondersteunt een betere opname van micro- en
macrovoedingsstoffen
• Helpt de hoeveelheid voedselinname te beheersen,
geeft een gevoel van volheid
• Ondersteunt de regulering van het metabolisme van
koolhydraten en lipiden

VOOR WIE?
Voor actieve personen, personen die een dieet volgen en
voor personen die hun vitaliteit willen verbeteren.

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Melk en suiker

• Melk en suiker

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Varkensgelatine (op basis van pectine)

• Converseermiddelen

• Converseermiddelen

FIT LINE GUMMIES

FIBER GUMMIES

•

Gebaseerd op geconjugeerd linolzuur (CLA)

•

•

Ondersteunt het proces om een goed gevormd figuur te
bekomen

Met inuline ter ondersteuning van de goede werking
van het maagdarmkanaal

•

Geschikt voor vegetariërs

•

Geschikt voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

Neem 1 gummie per dag

30 BONBONS VOOR VOLWASSENEN MET
KERSENSMAAK
117 g | 801031

33,50 EUR
286,32 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 bonbons per dag, tijdens of na de maaltijd.

30 BONBONS VOOR VOLWASSENEN
MET APPELSMAAK
147 g | 801033

23,95 EUR
162,93 EUR / 1 kg

VOOR WIE?
Voor diegenen die de eigen werking van hun
spijsverteringssysteem willen ondersteunen.
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EEN NATUURLIJKE WEG NAAR
SCHOONHEID

HEERLIJKE GUMMIES VOOR EEN GOED
ZICHT:

Dankzij zorgvuldig geselecteerde plantenextracten,
zullen de PERFECT SLIM GUMMIES je helpen je mooie
en slanke figuur terug te vinden.

• Luteïne en zeaxanthine zijn de belangrijkste
pigmenten in de macula, die onder andere de
gezichtsscherpte verbeteren en het netvlies
beschermen tegen schade veroorzaakt door blauw
licht

• Chlorogeenzuur in groene koffie-extract vermindert
de geaccumuleerde reserves van koolhydraten en
vet in het lichaam en vergemakkelijkt de intensievere
verbranding van vetweefsel. Dat effect wordt
extra versterkt door cafeïne, dat de stofwisseling
stimuleert

• Zink helpt om een goed gezichtsvermogen te
behouden en het juiste metabolisme van vitamine A
te behouden
• Vitamine E en C zorgen voor extra bescherming
van cellen tegen oxidatieve stress, waardoor uw
gezichtsvermogen in goede conditie blijft

• Garcinia cambogia-extract, dat een bron is van
hydroxycitroenzuur (HCA), vertraagt de productie
van vet in het lichaam
• Frambozen ketonenextract draagt bij aan de
vermindering van vetopslag en ondersteunt
opgestapeld vet. Bovendien versnelt het het
metabolisme en regelt het de bloedglucose

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

VOEDINGSSUPPLEMENT BEVAT GEEN:

• Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van
pectines)
• Pinda's, soja of melk
• Kunstmatige kleurstoffen, aroma's of
conserveermiddelen
• Toegevoegde suiker

VOOR WIE?
Voor iedereen die op een natuurlijke en plezierige manier
slanker en gezonder wil worden.

• Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van
pectines)
• Pinda's, soja of melk
• Kunstmatige kleurstoffen, aroma's of
conserveermiddelen
• Toegevoegde suiker

PERFECT SLIM GUMMIES

EYE PROTECT GUMMIES

•

Met natuurlijke extracten voor een perfect figuur

•

•

Bevat kwalitatieve frambozen ketonen

Een perfecte samenstelling van actieve ingrediënten
voor een goed zicht

•

Geschikt voor vegetariërs

•

Met luteïne en zeaxanthine

•

Goed voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 gummies per dag.

30 BONBONS VOOR VOLWASSENEN
MET APPELSMAAK
112 g | 801023

33,50 EUR
299,11 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT

Neem 1 bonbon per dag.

30 BONBONS VOOR VOLWASSENEN
MET SINAASAPPELSMAAK
90 g | 801022

25,50 EUR
283,34 EUR / 1 kg

VOOR WIE?
Voor mensen die speciaal voor hun gezichtsvermogen
willen zorgen. Perfect voor diegenen die veel tijd voor een
computerscherm doorbrengen, in kunstlicht zitten en vaak
last hebben van ongemak in verband met oogvermoeidheid.

IN DE WERELD VAN LUXE

Ga met ons mee op reis naar het wonderbaarlijke land van UTIQUE, een merk van rijke
composities, essentiële oliën en de beste formules. Elegantie, verfijning en finesse komen
samen tot een zintuigelijke ervaring. Perfect samengestelde geuren weerspiegelen
schoonheid, harmonie en de energie van het leven. Luxe oliën zijn de onvergetelijke
samenkomst van subtiliteit en kracht. Beleef de magische wereld van Utique!
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UTIQUE NIEUWIGHEDEN

Het unieke UTIQUE merk werd uitgebreid met nog meer exceptionele producten. Luxe douchegels
(p.60 -61) en body lotions (p.62-63) met charmante geuren van unieke UTIQUE parfums zullen je
dagelijkse verzorging veranderen in een waar plezier en zullen je aromatische ervaringen versterken.
Vier luxeuze handzepen (p.58-59) zullen u verrassen met hun fluweelachtige consistentie vol
waardevolle ingrediënten en een verfijnde formule. Je zal de meest heerlijke momenten van ontspanning
ervaren met luxueuze massage olie (p.64-65). Zo vergeet u niet alleen de dagdagelijkse zorgen maar de
olie maakt je huid ook zijdezacht en glad. Ambergris parfum zal je verblinden met zeenoten gekruid met
een snuifje kruidigheid.
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UTIQUE

Afdrijvend op ruwe oceaan golven betovert Ambergris
in prachtige AMBERGRIS parfums. Lekkernijen met
zeenoten afgewerkt met een vleugje kruidigheid. Het is
als een geheime cruise bij zonsondergang, die niet eindigt
met de komst van de dageraad. Dit is een mysterieus
verhaal over de ongekende aantrekkingskracht.

NIEUW
Type:			

mysterieus, diep

Geurnoten:
Topnoten:
		
Hartnoten:
Basisnoten:
		

bergamot, rode peperkorrel, komijnzaad,
kardemon
wilde jasmijn, lelie-van-dalen, ylang-ylang
ambergrijs, tonkaboon, labdanum, leder,
eikenmos, patchoeli, musk

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

UTIQUE 100
502048

UTIQUE 15
502048.02

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

FLAMINGO is de geur van een verborgen paradijs. De
essentie van onschuld en stijl. Het is een kleurrijk verhaal,
een onvergetelijk avontuur waar alle zintuigen worden in
ondergedompeld. Mysterieus en onmiskenbaar charmant.

UTIQUE 15
502007.02

UTIQUE 100
502007

Type:			

charmant, zo verleidelijk als verboden fruit

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

Rosa Mosqueta, braambessensorbet, groene noten
Damastroos, jasmijn, abrikoos
Bosrijke noten, kristal rooskoord, muskus

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l

Elegantie en verfrissing gevangen in een fles. UTIQUE
BUBBLE neemt je mee naar mooie zomerherinneringen.
Sluit je ogen en probeer deze nieuwe UTIQUE geur voor het
onwaarschijnlijk verfrissend aroma! Droom weg naar een
zorgeloos leven.

UTIQUE 15
502009.02

UTIQUE 100
502009

Type:			

betoverend

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

bergamot, kardemom, limoen
lelie van de vallei, jasmijn, munt
guaiac hout, musk, cederhout

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

MUFFIN is een onweerstaanbare verleiding. Zoetheid
en verfijning komen samen in een huwelijk van rijkdom en
smaak. Betreed het kleurrijke universum van intrigerende
geurnoten en al je momenten zullen veranderen in een
onvergetelijke ervaring.

UTIQUE 15
502006.02

SEXY CASHMERE is een explosie van begeerte en
onstuitbare passie. Deze compositie vol contradicties brengt
de tegenovergestelde aspecten met zich mee van een man
en een vrouw die elkaar onverwacht aanvullen, en zo een
synergetische eenheid vormen. SEXY CASHMERE zal je
verbeelding activeren en je diepste verlangens naar boven
halen.

UTIQUE 100
502006

UTIQUE 15
502034.02

Type:			

intrigerend, nobel, onvergetelijk

Type:

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

citroen, roos, saffraan
hout, pioen, sandelhout, leer
amber, oud, vanilla

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l

		

UTIQUE 100
502034

onbevangen, dubbelzinnig, wellustig
pruim
iris, violet, ylang-ylang, cederboom, patchouli
sandelhout, benzoëzuur, vanille, musku

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

RUBY ontwaakt de zintuigen en wikkelt je huid in een laag zo
zacht als chiffon. Aantrekkingskracht, passie en verleiding de meest prachtige emoties samengebracht in fles. Verleidt,
betovert en laat verlangens ontwaken. Het is een ontsnapping
aan het dagdagelijks leven, een fascinerende tocht in de
menselijke ziel.

UTIQUE 15
502003.02

Type:

		

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

UTIQUE 100
502003

VIOLET OUD heeft een majestieus element dat het begin
is van een nieuwe reis in het onbekende. Majestieus, nobel,
onvoorspelbaar. Spuit magie rondom je en voel je sterker
worden. Duik in de diepte van onvoorspelbaarheid.

UTIQUE 15
502012.02

UTIQUE 100
502012

magnetisch, aantrekkelijk, verleidelijk

Type:			

verfijnd, verbluffend

kasjmierhout, jasmijn, cistus
vanille, amberhout, balsamico noten
zwarte muskus, droog hout

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

roos, suède, saffloer
bevroren framboos, wilde roos, cypriol
agarhout, witte musk, Amerikaanse kauwgom

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

Parfums die stralen als goud zijn even wonderbaarlijk als
de fijnste sieraden. Een esoterische ervaring, verlangens
van passie en smaakvolle verleiding. UTIQUE GOLD zal je
verbeelding verrijken met een magische mist van sensatie.

UTIQUE 15
502002.02

Type:

		

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

UTIQUE 100
502002

Geeft elk moment haar unieke betekenis. Bedwelmend,
vervoerend en betoverend. BLACK is de geur van een
verborgen dimensie waar warmte en sensualiteit elkaar
ontmoeten. Wikkel jezelf in zwarte elegantie en bevrijd je
sensuele ziel.

UTIQUE 15
502001.02

UTIQUE 100
502001

luxueus, verfijnd

Type:			

elegant, verfijnd, mysterieus

roze peper, cederhout, nootmuskaat
iris, saffraan, vetiveria
cypriol, patchouli, zwarte muskus, amber

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoot:

div. houtnoten, saffraan, styraxhars
vetiveria, amber, vanille
leer, sandelhout, amberhout

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

AMBRE ROYAL is een koninklijke geurcompositie zoals
waardevolle juwelen en verrassend zoals de eerste
zomerregen. Ontdek zelf hoe deze geur je zal verrassen met
geurcomposities die elk uur veranderen, met de rijkdom van
ongebruikelijke geurnoten.

Vanaf nu zijn onze parfums niet alleen beschikbaar in handige 15ml flessen, maar ook in elegante sets.
Aantrekkelijke geuren in een nieuwe setting. In onze wereld van geur zijn de mogelijkheden onbeperkt.

BLACK SET
BLACK SET | 502010

Betreed een wereld van zwarte elegantie
waarin RUBY, GOLD en BLACK de leiding
nemen. De BLACK set bestaat uit drie geuren
in 15 ml flessen, prachtig verpakt in een
elegante doos. Het is een perfect cadeau voor
een geliefde, of gewoon voor jezelf, geniet van
een breed scala aan verleidelijke geuren.

Geur: 20%
Inhoud: 3 x 15 ml

56,95 EUR
1265,55 Eur / 1 l

UTIQUE 15
502008.02

UTIQUE 100
502008

WHITE SET
WHITE SET | 502011

Type:

		

Geurnoten:
Topnoten:
Hartnoten:
Basisnoten:

sensueel, charmant, een beetje mysterieus
bergamot, sinaasappel, appel, kaneel
kruidnagel, tabak, cederhout
patchoeli, tonkaboon, myrre, musk

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur / 1 l

Witte nonchalantie in een prachtige doos.
De set bevat twee intrigerende parfums FLAMINGO en MUFFIN in 15ml formaat.
Op zoek naar een cadeau voor een bijzondere
vriend? Of zal je het voor jezelf houden om
elke dag in een andere geur te ontwaken,
afhankelijk van je stemming? Er bestaan geen
foute keuzes!

Geur: 20%
Inhoud: 2 x 15 ml

38,95 EUR
Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

21,95 EUR
1463,33 Eur / 1 l

1298,33 Eur / 1 l
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UTIQUE

LUXUEUZE HANDZEEP
LUXURY HAND WASH | 300 ml

21,35 EUR
71,17 EUR / 1 l

Handen zijn je belangrijkste kenmerk. Zij verdienen de beste zorgen. UTIQUE luxueuze handzeep zal je
imponeren met hun verfijnde formule en intrigerende geuren. Het schuim omhult je handen uitstekend met
een fluweelachtig schuim dat je handen zachtjes reinigt en de huid niet uitdroogt. Bovendien zorgt de unieke
Biohydration Plus grondstof, speciaal geselecteerd voor FM WORLD, voor een aangename hydraterende
ervaring. Elk van de vier geuren ontspant je zintuigen en geeft je handen een aangename geur.

NATUURLIJK HYDRATATIEPROCES VAN DE HUID
De NMF (natuurlijk hydraterende factor) is een groep van bestanddelen in de huid. Zij zijn verantwoordelijk om een adequaat niveau
van hydratatie van de stratum corneum te verzekeren. UTIQUE Luxueuze handzeep werd verrijkt met de unieke Biohydratatie plus
complex dat de werking van het NMF perfect nabootst en de huid zo zacht en glad maakt om aan te raken.

NIEUW

AMBER | 502035
Een zoet huwelijk
tussen vanille,
patchoelie en kaneel zal
kenners van verfijnde
geuren verleiden. Diepe
en tweeledige geuren
zullen hun charme
verspreiden met een
weelderig boeket aan
noten.

GRAPEFRUIT
& ORANGE
BLOSSOM | 502036
Leuke geurcompositie
met boeiende noten
van verfrissende
grapefruit en sensueel
oranjebloesem.
Waanzinnige fusie van
noten die inspireren en
energie geven.

OUD & ROSE | 502037
Een unieke combinatie
van perfect
harmonieuze noten
van magnetiserend
oud en sensueel roos.
Deze mysterieuze
geur brengt je een
schitterende pracht van
een koninklijke tuin.

FIG LEAVES | 502038
De meerlagige noten
van vijgenbladeren
omhullen je handen
met een subtiele geur.
De ongewone frisheid
werd aangevuld met
romantische, nobele
noten. Een echt feest
voor de zintuigen.
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UTIQUE

LUXURY SHOWER GEL
LUXURY SHOWER GEL | 200 ml

25,50 EUR

UTIQUE LUXURY SHOWER GEL zal je badritueel veranderen in een fascinerende ervaring die je
zintuigen verwent. Dankzij innovatieve ingrediënten verbetert de conditie van de huid alsook is de
huid zijdezacht en omwikkeld met verleidelijke geurcomposities die een rustgevend effect hebben. Het
resultaat? Je bent volledig relaxed! Gun jezelf een moment van onvergetelijk plezier!

1

2

3

4

5

1

RUBY

2

MUFFIN |

| 502039

3

BUBBLE |

4

BLACK

502040
502041

6

7

5

GOLD

6

VIOLET OUD

7

| 502043

FLAMINGO

| 502044

127,50 Eur / 1 l

8

9

8 GRAPEFRUIT & ORANGE
BLOSSOM | 502015
9

FIG LEAVES

10

AMBER

| 502045

| 502042

10

11

12

11

OUD & ROSE

12

SANDALWOOD & PATCHOULI

| 502014
| 502013

| 502016

| 502020

NIEUW
REGENERERENDE NECTAR GEMAAKT VAN WAARDEVOLLE INGREDIËNTEN...
• Biohydration Plus is een unieke formule, speciaal geselecteerd voor FM WORLD om de huid onmiddellijk te hydrateren. Dit heeft een
langdurig effect. Dankzij zijn geadvanceerde technologie heeft het product een uitgebreid effect: verzekert onmiddellijke regeneratie van de huid
en brengt verlichting. Bovendien voorkomt het vochtverlies en beschermt het de huid zo tegen uitdroging.

Een uitstekende manier om de levensduur van een parfum te verlengen en om hun geur sterker te maken is door het aan te brengen
in lagen. Gebruik de mooiste UTIQUE geurcomposities in Luxueuze shower gels, we kunnen je verzekeren dat hun geur doorheen
heel de dag zal blijven!

• WhitesenseTM is een waardevol extract van de witte bloemen van de roos uit de Provence (Rosa centifolia L), jasmijn (Jaminum officinale L) en
madeliefjes (Bellis perennis L.). Zij maken de huid zijdezacht. De aanwezigheid van WhitesenseTM in de UTIQUE luxury shower gel garandeert
een buitengewone en sensuele ervaring.
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UTIQUE

LUXURY BODY BALM
LUXURY BODY BALM | 200 ml

25,50 EUR

Elk van de luxueuze UTIQUE Body Balms zal je lichaam omwikkelen als satijn. Waardevolle geuren
matchen perfect met de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die je huid vernieuwen en je huid een
intense, hypnotiserende geur geven. Dankzij hun zal je je wanen in een tuin vol sensuele aroma’s.

NIEUW

1

1

FLAMINGO

2

BUBBLE

127,50 Eur / 1 kg

2

| 502046

| 502047

4

3

3

OUD & ROSE

4

AMBER

5

GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM

5

| 502018

| 502017
| 502019

VOEDENDE COCKTAIL VAN DE BESTE INGREDIÊNTEN

Perfect harmonieuze akkoorden van UTIQUE
parfum en luxueuze body lotions die het toelaten
om de geur te versterken en hun duurzaamheid te
verlengen. Ontdek jouw favoriete composities in
een nieuwe stijl.

• Revitaoils Supreme® is een innovatieve huidrevitalisatie complex, speciaal geselecteerd voor FM WORLD, het geheim ligt in zijn plantaardige
oorsprong. Het is een unieke combinatie van oliën afkomstig uit avocado, olijven, kokosnoot, macadamia, zonnebloem en argan. De oliën bieden een
onvervangbare bron van vitaminen en ongesatureerde vetzuren voor de huid.
• HydromanilTM is een hoogwaardige actieve substantie afkomstig van de zaden van een Peruviaanse plant genaamd Tara. Dankzij de
geadvanceerde technologie biedt het een dubbele actie: het bevordert het vochtgehalte van de huid en het reguleert het regeneratieproces van de
huid. Resultaat? Je huidconditie verbetert en je zal gaan stralen.
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UTIQUE

FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL | 200 ml | 502049

69,95 EUR
349,75 EUR / 1 l

RELAXERENDE MASSAGE OLIE

RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL | 200 ml | 502050

69,95 EUR
349,75 EUR / 1 l

Verfijnde formules en boeiende geuren – dat is de luxuezue UTIQUE massage-olie. Elk van hen bevat
een uitstekende combinatie van de kwalitatiefste bestanddelen die een unieke ervaring bieden en de
huidelasticiteit en huidstevigheid verbeteren. Waardevolle recepten rijk aan vette zuren en vitamineolie zoals argan, roos, jojoba, avocado, rijst, marigold en sleutelbloem voeden de huid, maken ze glad en
herstellen zijn natuurlijke glans.

NIEUW

Firming Ritual Luxury Massage Oil verbetert
niet alleen de sensuele sensatie maar het
verbetert ook het uiterlijk van de huid. Unieke
oliecomponenten in de massage-olie bevatten
gember extract die het vetverbrandingsextract
ondersteunen en die bijdragen aan
huidversteviging.

``Ondersteunt vetverbranding, helpt
cellulite bestrijden

``Met eucalyptus olie dat een positieve
werking heeft op het welzijn

``Met handige pomp voor gemakkelijke

NIEUW

Dankzij de aromatische eigenschappen
van de massage olie wordt een masage een
echt plezier die je humeur wonderbaarlijk
verbetert. De formule bevat citroengras olie
voor een aangenaam zacht gevoel, ideaal voor
relaxerende massages.

``Sterk relaxerende geur
``Perfecte huidverzorging

``Handige pomp voor precieze dosering

dosering

EEN ECHTE TRAKTATIE VOOR HUID EN ZINTUIGEN

Masseren met UTIQUE olie is niet enkel een moment van rust
maar staat ook toe om je dagdagelijkse zorgen te vergeten.
Bovendien heeft het ook een verzorgende werking, maakt het
je huid glad en zacht en aangenaam om aan te raken. Dankzij
zorgvuldig geselcteerde ingrediënten zijn de oliën ideaal voor het
hele lichaam te masseren en is het geschikt voor elk huidtype,
voornamelijk de droge en gevoelige huid.

UTIQUE Massage olie heeft
zijn boeiende geur te danken
aan natuurlijke essentiële
oliën.
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LUXE GEZICHTSOLIE

LUXURY FACE OIL | 30 ml | 502004

39,95 EUR
1331,67 EUR / 1 l

LUXE HAIR REPAIR OIL

LUXURY HAIR REPAIR OIL | 50 ml | 502005

39,95 EUR
1331,67 Eur / 1 l

Natuurlijke weelde voor je huid. De onvervangbare argan- en jojobaoliën geven je huid een vochtige en
gezonde uitstraling. Het prachtige effect van deze gezichtsolie is te danken aan ingrediënten als teunisbloem,
zonnebloem, sojabonen, ricinus, calendula, roos, avocado en rijstoliën, evenals geselecteerde essentiële oliën:
geranium, ylang-ylang en neroli.

Een exclusieve samenstelling van kostbare oliën van
plantaardige oorsprong. Het herstelt en draagt bij
aan een gezonde en stralende uitstraling. De oliën
bevatten een zeer geconcentreerde dosis vitaminen
en antioxidanten die zorgen voor intensieve voeding,
hydratatie en regeneratie van je huid.

``uitstekende make-up basis
``voor dag en nacht
``gemakkelijk om te doseren en het aan te
brengen op het gezicht

Zijn kracht ligt in een unieke combinatie van oliën
afkomstig uit het hart van planten. Herstelt de
kleur en voegt glans toe, waardoor het zacht, glad
en fluweelachtig blijft.

``Perfecte absorptie
``Haar blijft licht
``Heeft een aangename, marsepein geur
``De verstuiver maakt het gemakkelijk om de
olie gelijkmatig op het haar aan te brengen
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UTIQUE

ONZE UTIQUE CREMES BEVATTEN REVOLUTIONAIRE COMPLEXE FORMULES
SPECIAAL GESELECTEERD VOOR FM WORLD

EPIGENETICA – DE TOEKOMST VAN COSMETISCHE WETENSCHAP
Epigenitica is de wetenschap die het mechanisme onderzoekt achter de regulatie van de genactiviteit.
Dit mechanisme bestaat uit een serie van biologische processen van activatie en deactivatie van
bepaalde gens zonder hun volgorde te veranderen. Het beste voorbeeld om dit te illustreren is een
identieke tweeling – ook al hebben ze hetzelfde DNA, gedurende hun leven, kunnen ze individuele
karakteristieken ontwikkelen afhankelijk van verschillende externe factoren. Epigenetische

L.C.G.S MC 8.0

– EEN STAP DICHTER BIJ EEUWIGE
JEUDIGHEID

De uniek complexe formule, L.C.G.S MC 8.0, in
onze gelaatscrèmes (dag, nacht en oogcrème)
werd ontwikkeld door gebruik te maken van het
laatste wetenschappelijk onderzoek op vlak van
epigenetica, speciaal om aan de noden van FM
WORLD te voldoen. Het beïnvloedt de synthese van
2 belangrijke proteïnen die verantwoordelijk zijn voor
een jong uiterlijk. Deze proteïnen zijn: fibronectine
(vult de intercellulaire structuur van de huid door
interactie met collageen en proteoglycanen) en
P53 proteïne die te maken hebben met het proces
van DNA vernieuwing. Hierdoor heeft de formule
sterke anti-verouderingseigenschappen alsook
regenereert het de huid en maakt het de huid glad.
Bovendien vermindert L.C.G.S MC 8.0 de negatieve
effecten van elektromagnetische bestraling zoals UV
bestraling. Bovendien heeft het een gunstig effect
op de regeneratie van de opperhuid en beschermt
het effectief tegen oxidatieve stress.

L.C.G.S MC 4.0

– INNOVATIE IN DE WERELD VAN
COSMETICA

De revolutionaire complexe formule L.C.G.S
MC 4.0, werd zorgvuldig geselecteerd voor
FM WORLD en zit in de anti-verouderings
elixir serum en heeft anti-verouderende
eigenschappen. Het regenereert intensief en
maakt je complexie glad, het bereidt je huid
voor op verdere behandeling van cosmetica en
verhoogt hun synergetisch effect.

EPIGENETICS

veranderingen worden beïnvloed door milieuvervuiling en levensstijl (dieet, stress, fysieke activiteit).
Deze factoren kunnen de conditie van de genen die ons helpen om er jong uit te zien beïnvloeden.
Dankzij EPIGENETICA kan je het proces beïnvloeden dat verantwoordelijk is voor de regulatie van de
huidconditie. We hebben complexe formules ontwikkeld op basis van deze theorie: L.C.G.S MC 8.0
en L.C.G.S MC 4.0, deze vertragen het verouderingsproces door gerelateerde genen te beïnvloeden.
Bovendien hebben we ook formules ontwikkeld die je een alternatief bieden voor een esthetisch
medische behandeling: VOLUMENIC PLUS MC 12.0 en SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0.

VOLUMENIC PLUS MC 12.0

SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0

Om aan de behoeften van de vrouwen te
voldoen die dromen van een aanlokkelijke,
stevige en volle décolleté hebben we de ULTRA
FIRMING BUST CREAM ontwikkeld met
een uniek comlexe formule speciaal voor FM
WORLD – Volumenic Plus MC 12.0. geïnspireerd
door Chinese en Oosterse geneeskunde
stimuleert het proces van differentatie en rijpen
van vetcellen en ondersteunt het proces van
lipide opslag. Het effect is het zogenaamde
‘cosmetische lipo filling’, dat het volume van het
vetweefsel van de borsten verhoogt waardoor
het een alternatief is voor een esthetische
medische behandeling.

We willen nooit een compromis sluiten – onze
enige focus is effectieve resultaten behalen.
Dat is waarom specialisten de hoogste kwaliteit
aan grondstoffen hebben gecombineerd met
de laatste technologiën om een baanbrekend
complexe formule te creëren: Slimenum
Ultra³ MC 16.0. Deze hoogst gespecialiseerde
formule die in de FIRMING COMPLEX BODY
CREAM zit, helpt het volume van lichaamsvet
te verminderen, verslankt zichtbaar je figuur en
minimaliseert oneffenheden. Dit betekent dat de
crème geschikt is om je lichaam vorm te geven.

– COSMETISCHE BORST LIPOFILLER

– LICHAAMSVORM EXPERT
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UTIQUE

ROYAL PERFECTION DAG CREME
ROYAL PERFECTION DAY CREAM | 50 ml | 502026

199,00 EUR
3980,00 Eur / 1 l

GEADVANCEERDE NACHTCREME

ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM | 50 ml | 502027

199,00 EUR
3980,00 Eur / 1 l

EPIGENETICS

ZORGVULDIG GESELECTEERDE WAARDEVOLLE INGREDIËNTEN VOOR JE HUID:

``L.C.G.S MC 8.0 – deze crème formule bevat een complexe combinatie van ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om te voldoen aan de noden van FM

WORLD en werden ontwikkeld door gebruik te maken van epigenetische processen. Het vermindert negatieve effecten van electromagnetische bestraling
zoals UV-stralen. Bovendien beschermt het je huid tegen oxidatieve stress en draagt het bij tot de regeneratie van de opperhuid.

``Tripeptide-38 – Deze krachtige anti-rimpel peptide versterkt de synthese van 6 hoofdingrediënten nodig voor huidregeneratie. Het vult rimpels van binnenuit
waardoor je een vollere en gladdere huid bekomt.

``Ultra-moderne anti-oxidanten zijn enkel geactiveerd wanneer ze blootgesteld zijn aan UV-stralen en bieden je huid lange bescherming tegen vrije

radicalen. Met deze eigenschappen zal je huid er nooit meer grauw en vermoeid uitzien. Je huid bekomt resistent tegen negatieve effecten van externe
factoren die bijdragen tot veroudering.

``Lage moleculaire hyaluronzuur – dit is een natuurlijk polysaccharide dat de plaatsen tussen de collageen vezels opvult, het hydrateert de huid perfect,
verbetert zijn elasticiteit en maakt zijn uitstraling jonger.

Verfijnde combinatie van hoogkwalitatieve
actieve ingrediënten en geavanceerde
technologie voor intensieve hydratatie alsook
huidversteviging. Ultra-verjongende formule
die toelaat om terug een gezonde, stralende
look en waanzinnige glans te krijgen.

REVOLUTIONAIRE INGREDIËNTEN
DIE DOOR JE HUID GEABSORBEERD
WORDEN TERWIJL JE SLAAPT:
``L.C.G.S MC 8.0 – de zorgvuldig
ontwikkelde formule bevat ons
innovatief complex, ontwikkeld door
gebruik te maken van epigenetisch
onderzoek en speciaal geselecteerd
voor FM WORLD. Het beïnvloedt
de synthese van 2 hoofd proteïnen
die verantwoordelijk zijn voor een
jeugdige uitstraling: fribronectine
(werkt samen met collageen en
proteoglycanen) en p53 proteïne
verantwoordelijk voor het DNA
vernieuwingsproces. Hierdoor heeft
de formule sterke anti-verouderende
eigenschappen alsook regenereert het
de huid en maakt ze glad.
``De laatste generatie van vitamine A
derivaat is momenteel een van de
meest effectieve middelen tegen
rimpels. Het licht de huid op en
werkt effectief om zijn uitstraling te
verbeteren.
``Extracten van de meristeem van de
edelweissbloem werken de effecten
van odixatieve stress veroorzaakt
door luchtvervuiling en UV straling
tegen. Bovendien hebben ze ook een
sterk liftend effect op het losse vel
rondom de nek, liften ze zichtbaar de
wangen en maken ze kraaienpootjes
gladder. Dankzij deze eigenschappen
zal je complexie nooit meer grauw en
vermoeid uitzien. Je huid wordt stevig
en resistent tegen negatieve effecten
van externe factoren die bijdragen tot
veroudering.
``Shea boter – is gemaakt uit de olie
van de zaden van de Afrikaanse shea
boom. Deze boom is heilig in Afrika.
Het houdt je huid perfect zacht en
gehydrateerd.

De rijkdom van de zorgvuldig geselecteerde,
sterk anti-verouderende en verstevigende actieve
ingrediënten dringen in de huid tijdens je slaap.
Zo sta je elke dag op met een perfect gevoede,
geregenereerde en gladde complexie.
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UTIQUE

OOGCREME COMPLEX

EYE CREAM COMPLEX | 20 ml | 502028

135,00 EUR
6750,00 Eur / 1 l

DE IDEALE COMPOSITIE VAN INNOVATIEVE INGREDIËNTEN DIE PERFECT ZORG DRAGEN VOOR DE HUID RONDOM DE OGEN:

``L.C.G.S. MC 8.0 – UV stralen hebben een negatief effect op de gevoelige huid rondom de ogen – dit leidt tot oxidatieve stress en draagt bij tot de vorming van

expressielijnen in het gelaat. Onze crème werd verrijkt met een complexe formule die gebruik maakt van epigenetische mechanisme - L.C.G.S. MC 8.0. Het
werkt op 2 manieren: het vermindert het negatieve effect van electromagnetische bestraling en het ondersteunt de regeneratie van de huid. Alsook maakt het
de huid gladder en vertraagt het het verouderingsproces.

``Albizia Julibrissin extract en darutoside complex – deze formule stimuleert collageen synthese en heeft een positieve impact op huidcelvernieuwing
alsook maakt het kraaienpootjes zichtbaar gladder. Bovendien vermindert het opgezwollen ogen.

``Laag moleculaire hyaluronzuur – dringt diep in de huid en verbetert zo zijn stevigheid en elasticiteit.
``Cyclisch peptide en ectoine – hydrateren diep, verminderen zichtbaar rimpels en verstevigen de huid.
``Caffeïne – stimuleert microcirculatie en vermindert donkere kringen onder de ogen.

Uitstekende compositie van grondstoffen
van de hoogste kwaliteit die de gevoelige
huid rond de ogen verstevigt en voedt.
De crème verlicht donkere kringen onder
de ogen, verstevigt de huid en verfrist de
huid.

ANTI-VEROUDERINGS ELIXIR

ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM | 30 ml | 502030

170,00 EUR

EPIGENETICS

5666,66 Eur / 1 l

Hoog geconcentreerd, baanbrekende formule die de
huid intensief regenereert en glad maakt, die rimpels
vermindert en de contour van het gelaat optisch lift.
Deze specialist zal de huidconditie verbeteren door het
een mooie, jeugdige uitstraling te geven.

INTENSIEVE ACTIE DANKZIJ WAARDEVOLLE
INGREDIËNTEN:
``L.C.G.S MC 4.0 – de unieke formule in ons serum bevat
een revolutionair complex, speciaal geselecteerd voor
FM WORLD en er wordt gebruik gemaakt van de laatste
onderzoeken op vlak van epigentica – ook cosmetische
wetenschap genoemd. Het complex heeft sterk antiverouderende eigenschappen, regenereert intensief en
maakt de huid gladder. Het bereidt de huid perfect voor op
verdere behandeling en verhoogt hun effect door synergie.
``De laatste milde generatie van vitamine A derivaat –
momenteel een van de meest effectieve middelen voor het
verminderen van rimpels – verheldert verkleuringen en werkt
effectief om de huiduitstraling te verbeteren.
``Lipodipeptide voorkomt een losse huid door de synthese van
elastine te stimuleren en de gelaatscontouren te verbeteren.
EPIGENETICS
``Het waardevolle fyto-oestrogeen complex – reguleert de
functie van de talgklieren.
``De waardevolle combinatie van kaviaarextract en
metalen – goud, zilver en platinum – werkt effectief om
de huidveroudering te vertragen en vermindert zichtbaar
rimpels.
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VERSTEVIGENDE BUSTECRÈME

ULTRA FIRMING BUST CREAM | 50 ml | 502031

128,50 EUR
2570,00 Eur / 1 l

Geadvanceerde formule, ontwikkeld met het gebruik van baanbrekende technologiën, heeft een goed
effect op de huidelasticiteit en huidstevigheid rondom de borsten, geeft een visueel liftend effect. Dit
innovatief cosmetica is een goed alternatief voor borstchirurgie.

VERSTEVIGENDE BODY CREME
FIRMING COMPLEX BODY CREAM | 120 ml | 502032

164,00 EUR
1093,33 Eur / 1 l

Compilatie van de beste ingrediënten en baanbrekende technologiën voor het modeleren van je
lichaam. Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die de huid perfect verstevigen, en glad maken en
gericht zijn op het verminderen van lichaamsvet
ONZE COMPILATIE VAN DE BESTE INGREDIËNTEN DIE
VORM GEVEN AAN JE FIGUUR:

``Slimenum Ultra³ MC 16.0 – ontwikkeld speciaal voor FM

PERFECT GESELECTEERDE INGREDIENTEN OM DE
IDEALE VORM VAN JE BORSTEN TE VERZEKEREN:

``De uniek complexe formule Volumenic Plus MC 12.0,
geïnspireerd door de Chinese en Oosterse geneeskunde,
gebruikt innovatieve technologiën om het differentiatie
proces en het rijpen van de vette cellen te stimuleren en de
lipideopslag te ondersteunen. Dit effect is het zogenaamde
‘cosmetische lipo filling’ en verhoogt het volume van
vetweefsel van de borsten waardoor het een uitstekend
alternatief is voor esthetische medische behandelingen.
``Bruine algenextract van de Dictyoptales familie

verbetert de voeding van de vette cellen waardoor je
borsten er visueel groter en voller uitzien.

``Complex van algen en pullulan, rijk aan aminozuren,

polysacchariden, vitamine C en B12 versterken de vezels van
het onderhuids weefsel en corrigeren de vorm van de borsten.

EPIGENETICS

WORLD – de bekwaamste specialisten hebben kwalitatieve
grondstoffen gecombineerd met de laatste technologiën om een
baanbrekende formule te ontwikkelen. Deze gespecialiseerde
formule die de FIRMING COMPLEX BODY CREAM bevat,
draagt bij tot het verminderen van opgestapeld lichaamsvet,
verslankt je lichaam en minimaliseert huidimperfecties. Dankzij
deze eigenschappen vormt het je lichaam in een drie-dimensionale
manier.

``Xymenic Acid maakt de huid elastisch, soepel en glad.

Bovendien versterkt het zijn natuurlijke bescherming tegen
oxidatieve stress en verzekert het een mooie, gezonde
uitstraling.

``De waardevolle combinatie van wateralgen en vegetarische
proteïne zorgen voor een zichtbaar liftend effect.

``Bougainvillea extract is een waardevolle plant afkomstig uit

Zuid-Amerika. Het ondersteunt het proces van vermindering
van lichaamsvet en voorkomt huidverzakking door de synthese
van proteoglycanen, collageen en elastine te verhogen.
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RUBY SOLID PARFUM

RUBY SOLID PARFUM | 20 g | 502029

170,00 EUR

8500,00 Eur / 1 kg

Stel je voor hoe je favoriete geur verandert in een
unieke vorm zodat je het kan aanraken en er altijd van
kan genieten ... Hoe de geur zich mengt met je huid en
een verleidelijke, boeiende geur achter laat. Hoe het je
inwikkelt in delicaat chiffon. Dit allemaal dankzij Ruby Solid
Parfum. De essentie van luxe in een crèmige textuur.

Een extra-ordinair huwelijk van buitengewone geurnoten, dit is
de bron van buitengewone gevoelens die je zintuigen omarmen.
Verfijnde compositie met noten van jasmijn, cashmere hout en
rockrose zijn verweven met zoete aroma’s van vanille en amber.
Aan het eind van deze levendige noten vind je zwarte musk en
droog hout. Verleidelijk, betoverend, ... voel het op je eigen huid.
Dankzij het feit dat de parfum aangeboden wordt in crèmevorm biedt het een extreem duurzaam effect. Slechts een
kleine hoeveelheid is genoeg om alle zintuigen aan te wakkeren.

TIP: De beste manier om deze parfum te gebruiken is om het aan te
brengen met je vingers op de plaatsen waar je bloed stroomt en je
lichaamstemperatuur opwarmt zoals de binnenkant van de polsen, op
de nek, achter de oren, op de neklijn en in de plooien van je ellebogen
en knieën. Dit verzekert een langhoudende geur op je huid.

DE BRON VOOR EEN
MOOIE HUID
Iedereen, ongeacht zijn/haar leeftijd, wil graag een soepele, goed verzorgde huid. Vanaf
nu hoeft dat niet meer bij enkel verlangen te blijven. Dankzij de innovatieve technologieën
ontwikkeld in moderne laboratoria waar FONTAINAVIE is opgericht. Fontainavie zijn
professionele, anti-aging cosmetica vervaardigd op basis van het laatste wetenschappelijk
onderzoek. De echte fontein van de eeuwige jeugd. Voel het op je huid.
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NIEUW
Een stralende lach trekt de aandacht, creëert aantrekkelijkheid en zelfvertrouwen. Zachte, gevoede en
gehydrateerde lippen en sneeuw-witte tanden naast een glanzende, strakke en stralende huid zijn de
basis van een mooie uitstraling. Dat is waarom wij ons assortiment hebben uitgebreid met de Advanced
repair lip balm (p.88) en 3 in 1 teeth whitening foam (p.89). Ontdek de moderne formules en hun
effectiviteit.
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FONTAINAVIE
ACTIEF AANDEEL VAN DE
TIBETAANSE RABARBER
WORTEL

– dit is een technologisch geadvanceerd
ingrediënt en heeft een multifunctionele
werking op de huid. Het ondersteunt
intensieve vernieuwing van de
lipidebarrière wat betekent dat het de
huid beschermt tegen schadelijke externe
factoren alsook uitdroging. Bovendien
verbetert het de huidskleur en herstelt het
zijn glans.

BLAUWE AGAVE BLAD
EXTRACT

Dankzij het gebruik van innovatieve
technologie is de droom van een
stevige, gladde en eeuwige jonge huid
binnen handbereik.

– een uniek, extreem effectief antiverouderings bestanddeel. Het maakt
een netwerk van polysacchariden op het
huidoppervlak die een dubbele werking
hebben: het zorgt voor een liftend effect
en versterkt en verstevigt de huid vrijwel
onmiddellijk alsook vermindert het
rimpels al na het eerste gebruik.

BETAÏNE

– een uiterst gezuiverd bestanddeel
verkregen uit planten. Dankzij de
laatste technologiën werd het gebruikt
in cosmetica voor hun effectief
hydraterende eigenschappen. Dankzij
zijn unieke structuur versterkt het de
lipidelaag van de huid, voorkomt het
waterverlies en beschermt het de huid
tegen irritatie en uitdroging.

MISSIE: VERZACHTEN EN
BESCHERMEN

Aanbevolen voor een gecombineerde,
vette huid met onvolkomenheden en
gevoelig voor irritatie.
• Matrixyl® 3000 – een innovatieve
combinatie Tripeptide-1 en
Tetrapeptide-7 stimuleert de
productie van collageen, vertraagt de
eerste huidverouderingsprocessen,
voorkomt dat de huid zacht wordt en
geeft haar flexibiliteit
• Zilver – regelt de afscheiding van talg,
handhaaft de balans van de huid
• Hyaluronzuur – zorgt voor een goede
hydratatie, voorkomt overmatige
keratose van de opperhuid
• Koffie – stimuleert microcirculatie,
vermindert wallen en donkere kringen,
vergemakkelijkt en versoepelt de huid

SILVER IMPULSE DAGCRÈME
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Een innovatieve formule met zilver, Tripeptide-1 en
Tetrapeptide-7-complex, evenals hyaluronzuur, om
de huid te kalmeren en te hydrateren en haar mooie,
jeugdige uitstraling langer te behouden. Met een
lichte textuur. Voedt de huid en beschermt tegen de
gevolgen van slecht weer.

``Zilver voorkomt huidirritatie
``Met cafeïne die microcirculatie stimuleert en
met rustgevende extracten van kamille en
ginseng

60 g | 503005.02

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

SILVER IMPULSE NACHTCRÈME
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Een rijke mengeling van actieve ingrediënten met
een intensief voedend effect: het innovatieve
Matrixyl® 3000 vertraagd verouderingsprocessen,
zilver zorgt voor evenwicht en hyaluronzuur voor
perfecte hydratatie. Resultaat: vermindering van
tekenen van uitdroging en huidirritatie.

``normaliseert lipide verstoringen van een
gecombineerde en vette huid

``ginseng stimuleert huidvernieuwing, kamille
verzacht de huid en het angelicawortelextract heeft ontstekingsremmende
eigenschappen

60 g | 503006.02

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

SILVER IMPULSE OOGCRÈME
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitaliseert, verzacht en ontspant de delicate huid
om de ogen. Matrixyl® 3000 voorkomt dat de huid
verslapt door zijn elastisiteit te verbeteren, terwijl
kamille-extract zwellingen vermindert.

``Met antioxidant vitamine E,

paardenstaartwortel extract, zilver en cafeïne

21 g | 503007.02

42,50 EUR
Innovatieve ingrediënten die in de FONTANAVIE crèmes zitten, versterken hun effectiviteit. Een
gehydrateerde, geregenereerde en stevige huid was nog nooit zo gemakkelijk.

2023,80 Eur / 1 kg
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FONTAINAVIE
GOLDEN BLISS DAGCRÈME
GOLDEN BLISS DAY CREAM

De koninklijke formule met 24-karaat goud voor
de huid die op zoek is naar versteviging, gladheid
en vitaliteit. Het beschermt tegen de schadelijke
effecten van externe factoren. Coenzyme Q10
vertraagt het huidverouderingsproces en stimuleert
huidregeneratie.

``rijk aan voedingsstoffen
``Met parel poeder voor extra glans,
druivenzaad-extract en aloë vera

60 g | 503002.02

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

GOLDEN BLISS NACHTCRÈME
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Het synergistische effect van goed gekozen
verjongende ingrediënten - 24-karaat goud,
plantaardige stamcellen en coenzyme Q10 - om
de huidelasticiteit 's nachts te voeden en te
verbeteren. Redding voor de doffe huid die toe is aan
aanscherping en verjonging.

``groene thee heeft een antioxidant effect,

aloë vera kalmeert en hyaluronzuur heeft
hydraterende eigenschappen

60 g | 503003.02

49,95 EUR

MISSIE: FLEXIBILITEIT EN
UITSTRALING VERBETEREN

MISSIE: HYDRATEREN EN
REVITALISEREN | Aanbevolen voor

• 24-karaat goud – vertraagt
de huidveroudering en
rimpelvormingsprocessen, heeft
rustgevende eigenschappen, geeft
extra uitstraling aan de huid

• Kaviaar extract – de fontein van de
eeuwige jeugd ligt in de diepten van
de zee. Het heeft verjongende en
hydraterende eigenschappen, bevat
waardevolle voedingsstoffen die
bevordelijk zijn voor de huid, zoals
aminozuren en essentiële vetzuren.

Voor een doffe huid die versteviging en
verjonging nodig heeft.

• Plantaardige stamcellen in nachten oogcrèmes - komen uit een
zeer zeldzaam scala aan Zwitserse
appels, verbeteren de vitaliteit van
huidstamcellen die verantwoordelijk
zijn voor het jong houden van de huid
• Coenzyme Q10 – heeft
eigenschappen van antioxidanten,
bestrijdt foto-veroudering van de huid
• Ginseng-extract – stimuleert
huidvernieuwing en een gezonde
bloedsomloop, verjongt en
regenereert
• Hyaluronzuur – bindt water perfect in
de opperhuid en maakt het glad

een droge, vermoeide, doffe huid, met
herstellende eigenschappen.

• Bio-collageen – Natuurlijk collageen,
uit vissen vervaardigd is een ingrediënt
van uitzonderlijke zuiverheid en
concentratie; verantwoordelijk
voor het strak maken, glad strijken
en verstevigen van de huid. Het
hydrateert, verjongt en regenereert,
vormt een beschermend laagje tegen
overtollig waterverlies.
• Diamant-peptide complex – heeft
anti-aging eigenschappen, verbetert
de flexibiliteit en elasticiteit van de
huid
• Hyaluronzuur – hydrateert en voedt
de huid

CAVIAR REVIVAL DAGCRÈME
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Een schat uit de diepte van de zee - het kaviaar
extract - is een echte elixir van jeugd voor de huid.
Het werkt in samenwerking met geconcentreerd
biocollageen dat de gladheid en stevigheid van de
huid beïnvloedt, evenals een beschermende laag
toebrengt. Een toevoeging van 24-karaat goud is
een uitstekende leverancier van voedingsstoffen.

``met regenererende ginseng extract
60 g | 503008.02

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

CAVIAR REVIVAL NACHTCRÈME
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Verhoog de nachtelijke reconstructie van de
huid met een rijke mix van waardevolle actieve
ingrediënten. Het kaviaar-extract heeft verjongende
eigenschappen, de hoge concentratie biocollageen
maakt de huid strakker, terwijl hyaluronzuur
hydradeert.

``Met zilver en een stimulerend ginseng-extract
60 g | 503009.02

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

832,50 Eur / 1 kg

GOLDEN BLISS OOGCRÈME
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Een echte elixir voor de vermoeide huid, gebaseerd op
stamcellen van de appelboom en haar regenererende
eigenschappen. Werkt als moisturizer en maakt de
gevoelige huid rondom de ogen glad en voorkomt
roodheid. Het bevat 24-karaat gouddeeltjes en cafeïne
dat microcirculatie stimuleert.

``drievoudige kracht van plantenextracten:

paardenstaart, heksenhasel en druivenzaad

CAVIAR REVIVAL OOGSERUM
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Het waardevolle kaviaar-extract is de basis van
uitstekende voeding voor gevoelige huid rondom
de ogen. Biocollageen met huidversterkende
eigenschappen en een uniek peptidediamantcomplex zorgen voor een strakkere huid.

``Arganolie heeft antioxidant- en regenererende
eigenschappen

21 g | 503004.02

21 g | 503010.02

2023,80 Eur / 1 kg

2023,80 Eur / 1 kg

42,50 EUR

42,50 EUR
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FONTAINAVIE
ANTI-VEROUDERINGS CREME
SPF 50

EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Dankzij zijn innovatieve formule biedt de crème
multidimensionale verzorging en bescherming. De
synergie tussen de actieve ingrediënten ondersteunen
een diepe hydratatie, voeding en celvernieuwing. De
speciale UVA/UVB filter beschermt je huid en voorkomt
verkleuringen en foto-veroudering. Dit product is uiterst
kwalitatief en onmisbaar op elk moment. Behandel je
huid met de luxe die het verdient.

De exclusieve anti-verouderings crème SPF 50
won de Qltowy Kosmetyk 2019 in de categorie
gelaatsverzorging, de grootste en meest
waardevolle wedstrijd in cosmetica in Polen.
Al bijna een kwart eeuw beoordeelt de jury
cosmetische producten, en beloont die producten
die opvallen door hun kwaliteit, efficiëntie,
aanpassing aan de behoeften van consumenten,
maar ook de esthetiek en functionaliteit van
verpakkingen, consistente filosofie en efficiënte
marketing.

2 1
in

``Dankzij zijn unieke transparante consistentie

absorbeert de crème heel goed en is het makkelijk
aan te brengen.

``Ideaal als make-up foundation
``Hypoallergeen en waterproof
50 ml | 503029

69,95 EUR
1399,00 EUR / 1 l

EFFECTIEVE
ZONNEBESCHERMING EN
UITSTEKENDE VERZORGING
DANKZIJ UNIEKE
INGREDIËNTEN:
``Carnosine is een waardevolle dipeptide,

het beschermt de huid niet enkel tegen
schadelijke factoren van de zon maar ook
tegen milieuvervuiling.Het heeft antioxiderende eigenschappen die in synergie
werken met vitamine E om celbeschadiging
veroorzaakt door oxidatieve stress te
verminderen

``Aloë vera extract – rijk aan aminozuren,

FONTAINAVIE LIFT
EXTREME OOGSERUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

Het exclusieve skin-lifting serum
vermindert fijne lijnen, rimpels en
wallen. Door een combinatie van
Pentapeptide-18 en Hexapeptide-8
werkt het als Botox door de huid aan
te spannen, te verstevigen en glad te
maken.

enzymen, vitaminen en mineralen
hydrateren, voeden en verzachten de
delicate huid van kinderen.

``Dankzij zijn verzachtende eigenschappen,

werkt allantoïne verzachtend voor een
geïrriteerde huid en versterkt het de dunne
hydrolipidelaag van de huid, vooral voor de
jongeren onder ons.

``Het meest belangrijke actieve ingrediënt

van de kamillebloem – bisabolol – heeft
een sterk verzachtend effect en stimuleert
celvernieuwing, inclusief de epidermis

``Onmiddellijk liftingeffect
``Toepasbaar onder de ogen en op

``Door de lipiden in de celmembramen

5 ml | 503001

``Panthenol is een verzachtend ingrediënt als

geselecteerde delen van het gezicht

49,95 EUR
9990,00 Eur/1 l

te beschermingen verbetert vitamine E
acetaat de opslag van water en geeft zo een
gevoel van diepe hydratatie.
geen ander en versnelt ook de regeneratie
van de epidermis en hydrateert de huid
perfect.

ZONNESPRAY VOOR KINDEREN
SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Dit geadvanceerd technologisch product zal de delicate
huid van je kinderen beschermen tegen de schadelijke
factoren van de zon. Dankzij zijn innovatieve formule, die
hoge UVA/UVB filters bevat beschermt het niet alleen
tegen de zon maar hydrateert, voedt en regenereert
het ook. Het is een uniek product dat zowel voor
volwassenen als kinderen geschikt is.

``Fantastisch lichte schuimformule die makkelijk aan
te brengen is en makkelijk in de huid intrekt

``Leuke aardbeiengeur
``Hypoallergeen en waterproof
``Geschikt voor kinderen vanaf
150 ml | 503028

21,00 EUR
140,00 EUR / 1 l

3 jaar oud
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FONTAINAVIE

NIEUW

HERSTELLENDE LIPPENBALSEM
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Ontwikkeld op basis van castorolie verrijkt met wax:
bijenwas, candelilla en carnaubawas, amandelolie, lanoline
en vitamine E, effectief geregenereerde schrale lippen.

``De redding voor droge lippen
``Maakt je lippen ongelooflijk glad en zacht
``Geeft een aangenaam gevoel door voedende en
hydraterende eigenschappen

``Beschermt tegen schadelijke factoren van UV-stralen
``Bevat hyaluronzuur die de modellen modeleert
``Voor dagelijks gebruik

FONTAINAVIE DENTAL

NIEUW

Natriumpercarbonaat in het schuim
maakt waterstofperoxide vrij, wat
van onschatbare waarde is in de
esthetische tandheelkunde. Deze
verbinding reageert met organische
gekleurde stoffen, ze oxideren en
afbreken ze af in kleinere deeltjes,
waardoor ze helderder en dus minder
zichtbaar worden.

3 IN 1 WITMAKEND SCHUIM
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

De innovatieve witmakende formule verbetert niet alleen de
uitstraling van de tanden maar reinigt het glazuur en verfrist de
mondholte.

``Een remedie voor dagelijkse verzorging
``Een moderne schuim formule
``Bevat natriumpercarbonaat
``Handig in gebruik dankzij de hygiënische pomp
``Geschikt voor volwassenen
50 ml | 503032

49,95 EUR
999,00 EUR / l

4,8 g | 503031

8,50 EUR
IT
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177,08 EUR / 100 g
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ONDEK DE SCHOONHEID
VAN HAAR DAT ER
GEZOND UITZIET

Professionele haarverzorging met het comfort van thuis? Vanaf nu is het
mogelijk! Om aan al je verwachtingen te voldoen, hebben we de nieuwe
productlijn HAIRLAB – de prestigieuze haarverzorgingslijn gemaakt om je haar
mooi en gezond te maken. Rijke samenstellingen en uitstekende formules op
maat gemaakt voor jouw individuele behoeftes maken dromen van geweldig
haar een realiteit. Verzorg je haar goed en het wordt je mooiste juweel.
Maciej Maniewski – de kapper van de beroemdheden, het hoofd van de jury
van het tv-programma "Master Cut", presentator van de show “Hairdresser’s
affair", meester van de metamorfose van de show " Sablewska way to
fashion ", voor vele jaren een icoon in de mode-industrie. Een man die alle
haargeheimen kent. En nu is hij ambassadeur van deze HAIRLAB lijn!
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NIEUW
Ideal² kleurenshampoo (p.98-99) en de shampoo en het masker voor krullend haar (p.100101) zijn nieuwe producten die onze professionele HAIRLAB lijn aanvullen om een zo compleet
mogelijke haarverzorgingslijn aan te bieden. Om op elk moment, en eender waar te kunnen
genieten van onze producten hebben we ook 5 producten in mini versie ontwikkeld – handig
en gemakkelijk! Je vindt ze in de catalogus onder het label PERFECT VOOR OP REIS

PERFECT
VOOR OP REIS
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HAIRLAB

NIEUW

Perfecte haarverzorging

AQUA

2

PERFECT
VOOR OP REIS

SHAMPOO VOOR
DROOG HAAR
AQUA 2 SHAMPOO

Vergeet droog, saai haar! AQUA2 Shampoo geeft
zelfs het droogste haar haar gezonde glans terug.
Hyaluronzuur hydrateert intensief en maakt
het haar sterker. Het reinigt de hoofdhuid ook
zachtjes.

``Het bevat hyaluronzuur dat intensief
hydraterende eigenschappen heeft

``Voedt en versterkt de conditie van je haar
``Maakt je haar helder en mooi: glanzend en
flexibel

``Werkt het best in combinatie met het
AQUA 2 MASK

MASKER VOOR DROOG HAAR
AQUA 2 MASK

De redding voor droog, beschadigd en pluizig haar. Het masker
is een intensieve moisturizer en voedt je haar om het gezond
en glanzend te maken. Effect: sterk, glanzend haar.

``Afspoelen met water
``Bevat oliën: zaadolie, jojobaolie en rijstolie die je haar
intensief verzorgen

``Maakt je haar makkelijk doorkambaar
``Voorkomt dat je haar statisch wordt of breekt
``Om het effect van het masker te versterken, voeg een
paar druppels AQUA2 OLIE toe

``Als je gekleurd haar hebt, voeg een paar druppels van
de IDEAL2 COLOR ELIXIR aan het masker toe om de
diepte en rijkdom van je haarkleur te verbeteren

INTENSIEF HYDRATERENDE
HAAROLIE
AQUA 2 OIL

Repareert, hydradeert en verzacht het haar.
Voorkomt gespleten haarpunten en maakt
je haar gemakkelijk doorkambaar. Speciaal
geselecteerde ingrediënten beschermen je
haar tegen uitdroging. Masseer 1 druppel
olie in je haar om het haar zo zacht als zijde te
maken. (Voeg enkele druppels olie toe voor een
fantastisch effect).

``Bevat jojobaolie, voor een verbeterende
conditie van het haar

``Kan op droog en nat haar worden
aangebracht

``Intensieve hydradatie waardoor je haar
zacht en glanzend wordt

250 ml | 520001

250 ml | 520003

171,80 Eur / 1 l

171,80 Eur / 1 l

100 ml | 520004

30 ml | 520003.02

429,50 Eur / 1 l

42,95 EUR
50 ml | 520001.02

14,50 EUR
290,00 EUR / 1 l

Dankzij de intensief voedende formule verrijkt met een extra dosis hyaluronzuur, hydrateert de AQUA² lijn perfect haren die
droog, beschadigd en de neiging tot kroezen hebben. AQUA² geeft je haar terug flexibiliteit en maakt ze zacht en glanzend.
Bovendien wordt de haarkleur ook beschermd. Hydrateert je haren als nooit ervoor.

PERFECT
VOOR OP REIS

42,95 EUR
14,50 EUR
483,33 EUR / 1 l

DE MINI VERSIE ZAL OP EEN LATER
TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

DE MINI VERSIE ZAL OP EEN LATER
TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

``Gespleten haarpunten zijn verleden tijd!

42,95 EUR
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NIEUW

Perfecte haarverzorging

PERFECT
VOOR OP REIS

2

INTENSE
REGENERATING

PERFECT
VOOR OP REIS

HERSTELLENDE SHAMPOO

HERSTELLEND MASKER

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

INTENSE2 REGENERATING MASK

Voor droog, broos en gevoelig haar verzwakt
door chemische behandelingen zoals verven. Het
bevat panthenol, dat het haar herstelt, voedt en
versterkt. Lichte reiniging van de hoofdhuid.

Als je last hebt van beschadigd, gevoelig haar is dit hét
masker voor jou! Panthenol is verantwoordelijk voor
hydratatie van het haar. Het haar wordt sterker en
flexibeler.

``Herstelt beschadigd haar
``Perfecte combinatie van reinigende en

``Een zijdezachte verwennerij voor gevoelig

verzorgende eigenschappen

``Panthenol voedt het haar
``Beste resultaat in combinatie met de
INTENSE2 REGENERATING MASK

250 ml | 520005

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

haar

``Uitspoelen met water
``Geschikt voor elk soort beschadigd haar
``Voeg een paar druppels van de IDEAL2

COLOR ELIXIR toe voor een beter resultaat
(met name effectief bij gekleurd haar)

250 ml | 520006

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

50 ml | 520005.02

14,50 EUR
290,00 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02

14,50 EUR
483,33 EUR / 1 l

Dankzij zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hydrateert en voedt deze lijn intensief je haren. Deze serie van 3 uitstekend
samenpassende producten garanderen het beste resultaat voor droog en beschadigd haar. INTENSE² REGENERATING is een
synoniem voor gezond haar en een geweldige look.

DE MINI VERSIE ZAL OP EEN LATER
TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

DE MINI VERSIE ZAL OP EEN LATER
TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

RESTORE & REGENERATE
HAARSPRAY
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenereert en herstelt zelfs het meest
beschadigde haar. De spray heeft een
lichte en zachte textuur. Het haar blijft
licht, is makkelijk doorkambaar en
simpel te stijlen. Breng de spray aan van
de wortels tot de punten en je haar zal
opnieuw gaan stralen!

``Het bevat voedende panthenol
``Niet uitspoelen
``Verzwaart het haar niet
``Gemakkelijk en snel aan te

brengen: Spuit je haar in vanaf de
wortels tot de puntjes en beleef de
gezonde gloed!

150 ml | 520007

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l
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NIEUW

Perfecte haarverzorging

2

IDEAL
COLOUR

SHAMPOO VOOR GEKLEURD
HAAR

MASKER VOOR GEKLEURD
HAAR

ELIXIR VOOR GEKLEURD
HAAR

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO

IDEAL 2 COLOUR MASK

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR

Dankzij zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten biedt de shampoo professionele
verzorging na de kleuring. Samen met
het masker van dezelfde lijn is het een
uitstekende verzorging die helpt om de
originele kleur te behouden en dof haar te
voorkomen

Unieke formule geeft je haren een stralende
gloed en een betere kleur. Het masker beschermt
gekleurd haar terwijl de voedende bestanddelen
het haar gezond en glanzend houden

We bevelen aan om het na het
verven in te brengen, geschikt voor
elk haartype. Het elixir versterkt de
intensiteit en de diepte van je haarkleur.
Voeg 5-10 druppels elixir toe aan het
IDEAL2 COLOUR MASKER voor een
intensievere kleur en glanzend haar

``Bevat panthenol en paardenbladextract
``Gebruik samen met het masker en elixir
van dezelfde lijn

250 ml | 520019

42,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

``Bevat natuurlijke filters
``Uitspoelen met water
``Zorgt dat de kleur niet bleek wordt en
houdt je haar lang stralend en zacht

``Voeg een paar druppels van de IDEAL

COLOUR ELIXIR toe voor een nog beter
resultaat!

250 ml | 520010

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

Verbetert de kleurintensiteit en kleurdiepte na het verven en beschermt het tegen vervaging. Bovendien hydrateert en voedt
het je haren met waardevolle ingrediënten. Het lijkt wel alsof je naar de kapper bent geweest! Je haar zal opvallen door de
ongelooflijk mooie en glanzende kleur!

2

``Uitspoelen met water
``Effect: Haar dat er gezond, sterk
en glanzend uitziet

75 ml | 520011

54,50 EUR
726,67 Eur / 1 l
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NIEUW

Perfecte haarverzorging

2

CURLY

SHAMPOO VOOR
KRULLEND HAAR

MASKER VOOR
KRULLEND HAAR

VERZACHTENDE LOTION VOOR
KRULLEND HAAR

CURLY2 SHAMPOO

CURLY2 MASK

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Ontwikkeld voor haar dat de neiging heeft
om te krullen. In combinatie met het masker
van dezelfde lijn, is het een gespecialiseerde
verzorging die krullen temt en ze zacht maakt
om aan te raken

Vult de verzorging voor krullend haar perfect
aan. Synergetisch effect met producten in
dezelfde lijn. Zacht voor de huid en de haren.

Bevat gehydroliseerd collageen dat het haar glad
maakt en in het gareel brengt. De lotion beschermt
tegen het absorberen van vocht, externe factoren
en hoge temperaturen tijdens de styling. Het helpt
natuurlijk golvend en krullend haar tot zijn recht te
komen.

``Basisverzorging voor ontembare krullen
``Verrijkt met Panthenol en
gehydroliseerd collageen

``Gebruik samen met het curly² masker
en curly² smoothing emulsion

250 ml | 520017

42,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

``Maakt het haar makkelijk stijlbaar
``Bevat sheaboter, avocado olie en
gehydroliseerd collageen

``Gebruik samen met curly² shampoo en
curly² smooting emulsion

250 ml | 520018

42,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

``Temt krullen en maakt je haar glad
``Niet uitspoelen
``Helpt bij het stylen van haar
``Dankzij gehydrolyseerd tarwe-eiwit wordt
krullend haar verzacht en krijgt het een
beschermende laag

175 ml | 520002

42,95 EUR
245,43 Eur / 1 l

Rijk aan voedende ingrediënten maakt CURLY² smoothing emulsion je haren gladder en makkelijker te stylen. Het vormt een
beschermende laag die voorkomt dat je krullende haren teveel water absorberen, beschermt het tegen milieu-omstandigheden
en hoge temperatuur tijdens het stylen. Je kan je ontembaar haar eindelijk stylen zoals jij het wilt!
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Perfecte haarverzorging

De VOLUME² lijn geeft je haren een ongelooflijk volume en
tegelijkertijd hydrateert en voedt het je haren. Dankzij de
innovatieve formule winnen je haren aan flexibiliteit, sterkte en
glans. VOLUME² geeft je een gezonde look. Je haar had nog nooit
zoveel volume!

VOLUME SHAMPOO
VOLUME SHAMPOO
2

Plat, dun haar is niet langer een kopzorg met deze
shampoo. Dankzij het gehydrolyseerde tarweeiwit, dat voedt, hydrateert en volume aanbrengt
in je haar.

``Voor dagelijks gebruik
``Effect: direct meer volume en
gehydrateerd haar

VOLUME

2

``Verzwaart het haar niet
``Geeft het haar volume en maakt het haar
licht en voller

250 ml | 520008

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

VOLUME HAARSPRAY
VOLUME2 SPRAY

Dankzij het gehydrolyseerde tarwe-eiwit
zorgt de spray ervoor dat het haar er voller
uitziet en meer volume krijgt. De spray heeft
een lichte textuur die het haar voedt en licht
houdt.

HAIRLAB
Hoofdhuid en haarverzorging

VERZACHTENDE SHAMPOO
VOOR DE GEVOELIGE OF
GEÏRRITEERDE HOOFDHUID
DELICATE2 SHAMPOO

Het verzacht de hoofdhuid en herstelt het PH gehalte
van de huid. Hydrateert en vitaliseert.

``Gebruik voor het beste effect ook de

``Verzacht en hydrateert de geïrriteerde

``Niet uitspoelen
``Bevat ook voedende eigenschappen
``Gelijkmatig over het haar verdelen

``Geschikt voor elk haartype
``Perfect voor de gevoelige en/of geïrriteerde

de VOLUME2 SHAMPOO

voor een fantastische volume boost!

150 ml | 520009

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l

Dankzij perfect gecombineerde ingrediënten reinigt de DELICATE²
SHAMPOO je hoofdhuid en hydrateert het je haren optimaal. Extreem
delicaat maar effectief cosmetisch product. Dagelijkse verzorging van
problematische hoofdhuid was nog nooit zo simpel.

hoofdhuid en tegelijk verzorgt het je haar

hoofdhuid

250 ml | 520012

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

DELICATE

2
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HAIRLAB
Hoofdhuid en haarverzorging

ANTI
2
DANDRUFF

ANTI-ROOS SHAMPOO

ANTI-ROOS ELIXIR

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Voor zij die worstelen met een droge hoofdhuid
is er nu een oplossing! De vernieuwde formule
reinigt de hoofdhuid grondig en laat haar fris en
schoon aanvoelen. Het verzacht het gevoel van jeuk,
droogheid en irritatie veroorzaakt door roos.

Het elixir bevat kostbare actieve ingrediënten
zoals berken-extract, vitaminen B6 en PP,
evenals panthenol, die gezamenlijk de hoofdhuid
schoonmaken en de overtollige productie van
talg voorkomen. Voorkomt elk soort roos van de
hoofdhuid.

``Helpt bij bestrijding van droge roos door de
keratine structuur van droog en breekbaar
haar te versterken.

``Heeft een rustgevend effect: verzorgt de

``Heeft kalmerende eigenschappen en
vermindert jeuk

door roos geïrriteerde hoofdhuid

``Verzacht de hoofdhuid
``Bestrijdt roos ondanks een droge of vettige

DANDRUFF ELIXIR

``Gemakkelijk aan te brengen: masseer

``Beste resultaat in gebruik met ANTI
250 ml | 520016

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

hoofdhuid

simpelweg een kleine hoeveelheid elixir in
nat haar

150 ml | 520015

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l

De ANTI-DANDRUFF² lijn reguleert de overtollige talgproductie en voorkomt de vorming van roos dankzij de technologisch
geadvanceerde formule en zijn krachtige ingrediënten. Het versterkt beschadigd en droog haar en helpt hoofdhuidonstekingen
te verminderen! Je haren zullen terug glanzen en roos wordt slechts een vage herinnering.
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Perfect gereinigde hoofdhuid en een goede haartextuur. Dankzij
waardevolle ingrediënten en een unieke formule voorkomt
ENERGISING² SHAMPOO haarverlies en biedt het tegelijkertijd
gezond en glanzend haar. Zorg dragen voor je haren was nog nooit
zo simpel!

Ideaal voor zwak haar en voor haren die de neiging hebben tot uitvallen. Dankzij de geadvanceerde
techniek verbetert STRONG² & MORE de conditie van je haarwortels en vermindert het
haarverlies. Gezond, dik haar binnen handbereik!

Hoofdhuid en haarverzorging

DIT PRODUCT ZAL OP EEN
LATER TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

NIEUW

PERFECT VOOR
OP REIS

STIMULERENDE SHAMPOO
VOOR ZWAK HAAR

STIMULERENDE HAAROLIE
TEGEN HAARVERLIES

ENERGISING2 SHAMPOO

STRONG2 & MORE HAIR OIL

Voor zwak haar dat vatbaar is voor uitval. Bevat de meest
waardevolle plantenextracten uit ginseng en burk die het haar
versterken en haarverlies voorkomen. Shampoo heeft een
normaliserend en herstellend effect.

Intensieve therapie tegen haarverlies. De olie bevat
een geselecteerd mengsel van kruidenextracten
(wortel, quina en paardenbloem) en actieve
ingrediënten (zink, vitaminen), die de conditie van
de haarwortels verbeteren. Vermindert haarverlies
zichtbaar.

``Versterkt haar en voorkomt haaruitval
``Perfect voor mannen die van dik, gezond haar dromen
``Beste resultaat in combinatie met STRONG2 & MORE
HAAROLIE

ENERGISING

2

250 ml | 520013

42,95 EUR

``Versterkt haar en voorkomt uitval
``Heeft een aangename, frisse geur
``Gemakkelijk aan te brengen: masseer om

de dag ongeveer 15-20 druppels olie op je
hoofdhuid.

171,80 Eur / 1 l

30 ml | 520014

50 ml | 520013.02

1816,66 Eur / 1 l

14,50 EUR
290,00 EUR / 1 l

54,50 EUR

2

STRONG
& MORE HAIR

JOANNA PRZETAKIEWICZ

is een zakenvrouw die bekend staat om haar originele stijl en buitengewone klasse. Hoewel ze is opgeleid
als advocaat, is ze gepassioneerd door modeontwerp. In 2014-2015 was ze een van de juryleden
in de Poolse editie van Project Runway. Bovenal is ze echter de grondlegger, oprichter en creatief
directeur van het modehuis La Mania, dat zelf het ere ambt van Karl Lagerfeld heeft ontvangen.
Nu heeft ze in samenwerking met FM WORLD een prachtige geur ontworpen die
je met vertrouwen zal inspireren en je echte luxe zal laten ervaren.
Ontdek de meeslepende akkoorden van PURE ROYAL PARFUM limited edition
van Joanna Przetakiewicz en word er helemaal verliefd op.

"In de voetsporen treden van de moderne vrouw,
Ik ontwerp en creëer met haar in gedachten en ontdek haar altijd opnieuw.
Ik hou van de schoonheid die voortkomt uit de romantiek tussen vrouwen,
zelfvertrouwen, mode en geur ".

4

EEN NOOT VAN PARIJSE
NONCHALANCE

5

De PURE ROYAL PARFUM - gelimiteerde editie door Joanna Przetakiewicz combineert de nieuwste
trends en een tijdloze stijl. Elk element is uniek - van de scrupuleuze geselecteerde geurtonen tot de
unieke flessen.
Geur die zo sensueel is als de ontmoeting van een geliefde onder de Eiffeltoren. Gevuld met charmante
zoetheid en lichtheid, het intrigeert met diepe oerakkoorden. Wikkel jezelf in een onvergetelijke geur
van passie en word door iedereen opgemerkt

PURE ROYAL
LIMITED EDITION
BY JOANNA PRZETAKIEWICZ
Type:

onvoorspelbaar, intregerend, verlangen
aanwakkerend

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, perzik, framboos
Hartnoten: roos, jasmijn, lelie-van-de-vallei
Basisnoten: vanille, musk, ambergrijs

PARFUM

170816
Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

31,95 EUR
639,00 EUR / 1 l

VERBLIND MET DE MAGIE
VAN PARFUMS

Geuren hebben een grote invloed op ons leven – ze brengen herinneringen terug,
nemen ons mee naar mooie plaatsen of leuke situaties en herinneren ons aan personen
die belangrijk voor ons zijn. Dat is net waarom geuren zo fascinerend zijn - geuren
zijn herinneringen die wachten om herontdekt te worden. Waar je ook gaat, je neemt
een geur met je mee en je geur blijft ook daar nadat je vertrekt. Je parfum moet
je daarom speciaal laten voelen en je zelfvertrouwen geven. Neem deel aan onze
magische reis in de wereld van parfum en vind een unieke geur die bij jou past!

8
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GEURFAMILIES

Ervaren makers gebruiken bij het classificeren van parfum geurfamilie categorieën, ook bekend als
olfactorische groepen. Word vertrouwd met de belangrijkste om een parfum perfect af te stemmen
op jouw karakter en de gewenste gelegenheid.

BLOEMIG

OOSTERS

Dit is de grootste en meest diverse geurfamilie.
Bloemige composities creëren frisse, etherische
en delicate boeketten, die elke vrouw zal laten
genieten. Je kan doorgaan en experimenteren
met geuren en ze veranderen naar gelang de
gelegenheid. Het romantisch karakter van deze
parfums is speciaal gemaakt om de vrouwelijke
sensualiteit te benadrukken.

Geuren geassocieerd met landen van het Verre
Oosten doen denken aan exotische reizen,
mysterieuze plaatsen en intrigerende situaties. Dit
zijn composities met warme en exotische tonen.
Vertonen zowel zoete als rokerige tonen. Ze zijn
perfect voor herfst- en winterdagen en speciale
gelegenheden.

VAREN

CHYPRE

Buitengewone intrigerende geurenfamilie
die gedomineerd wordt door bos, gras en
kruidenakkoorden. Deze Franse naam betekent
varen. Gecreëerd voor mannen die de klassiekers
waarderen. Deze composities leggen de nadruk op
professionaliteit en een volwassen stijl.

Deze familie wordt gedomineerd door gedurfde,
sterke en stijlvolle composities. Ze laten je
denken aan de geur van zijden sjaals en elegante
handschoenen. Houtachtige en kruidachtige
aardtonen pulseren in parfum en geven ze een
helder en fris aroma dat de aandacht trekt en
zelfvertrouwen toevoegt. Geschikt voor mensen
met een sterk karakter, intrigerend en sensueel.

CITRUS

HOUTIG

Sappige vruchten vormen een extreem verfrissende
citrusgroep die een verfrissende sensatie
en waanzinnige boost van energie biedt. Ze
benadrukken je temperament, sociale en vrolijke
aard en brengen je bovendien in een goed humeur.
Perfect voor mensen die van het leven houden.

Warme en diepe noten gecombineerd met verfijnde
akkoorden creëren een elegante en verfijnde
geurfamilie. Velen van hen werden in de oudheid
gebruikt om parfums te maken. Ze onderscheiden
zich door een harsachtig, bosaroma. Deze
humeurige,mysterieuze en nobele geurcomposities
voegen geloof toe aan je eigen vaardigheden.

Super vrouwelijk

Verleidelijk vrouwelijk

Fris en stimulerend

Sterk en ongetemd

Sensueel en verleidelijk

Verfijnd en klassiek

10
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PURE ROYAL
UNISEX

PURE ROYAL UNISEX past bij de huidige trends om terug te keren naar klassieke parfumerie, toen geuren
nog niet toegewezen werden aan een bepaald geslacht. Dit zijn extreem originele composities gemaakt
voor dames en heren – enerzijds sterk en expressief, anderzijds gebroken met heldere en frisse accenten.
Het is een parfum die je kan delen met je partner, en op elk van jullie zal het anders ruiken.

HOUTIG

CITRUS

OOSTERS

MET EEN FRUITIGE NOOT

MET EEN NOOT VAN CHYPRE

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 900

PURE ROYAL 902

PURE ROYAL 904

Type:

Type:

Type:

Verfijnd en klassiek

170900

fascinerend, uniek,
charmante kersengeur

Geurnoten:
Topnoten: zwarte kers, kersenlikeur,
bittere amandelen
Hartnoten: roos, jasmijn, zure kers
Basisnoten: tonkaboon, sandelhout,
vetiver en ceder

CHYPRE

aantrekkelijk en verleidelijk
MET EEN KRUIDIGE NOOT

PURE ROYAL 901
170901
Type:

klassiek, gebalanceerd,
elegant

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, alsem, jenever
Hartnoten: kardemom, gember, lavendel
Basisnoten: cederhout, amber, patchoeli

Vrolijk en energiek

170902

fris, energiek

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot,
citroen
Hartnoten: petit-grain, oranjebloesem,
peper
Basisnoten: cederhout, muskus, mos

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 903
170903
Type:

energiek, positief

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot,
citroen, petit-grain,
rosemarijn
Hartnoten: nerolie, oranjebloesem,
jasmijn
Basisnoten: cederhout, muskus, perzik

PARFUM

NIEUW

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR
510,00 EUR / 1 l

sterk en ongetemd

170904

rebels, levendig

Geurnoten:
Topnoten: karwijzaad, kardemom,
cyclaam
Hartnoten: wierook, iris, noot van
aarde
Basisnoten: muskus, leder, sandelhout

12

NIEUWE PURE ROYAL
VROUWEN

13

De PURE ROYAL Collectie bevat vorstelijke geuren voor vrouwen, die dankzij een hoge
parfumconcentratie ongelooflijk lang op je huid blijven zitten. Het zijn verfijnde flessen die je zal
verbazen met hun tijdloze elegantie. Ontdek absoluut nieuwe, boeiende akkoorden en ervaar de
schoonheid van aristocratische elegantie.

BLOEMIG

HOUTIGE

CITRUS

MET EEN FRUITIGE NOOT

MET EEN BLOEMIGE NOOT

PURE ROYAL 827

PURE ROYAL 825

MET EEN NOOT VAN
CITROEN

Type:

Type:

Heel vrouwelijk

170827

vol energie, zonnig

Verfijnd en klassiek

170825

elegant, niet voor de hand
liggend

Geurnoten:
Topnoten: perzik, citroen,
appelbloesem, sappige
peer, violet bladeren
Hartnoten: jasmijn, fresia, hibiscus,
groene bladeren
Basisnoten: muskus, cederhout,
sandelhout

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lavendel, alsem
Hartnoten: balsemspar, jasmijn,
cederhout
Basisnoten: eikenmos, muskus, vanille

MET EEN HOUTIGE NOOT

aantrekkelijk en verleidelijk

CHYPRE

PURE ROYAL 777

MET EEN FRUITIGE NOOT

Type:

PURE ROYAL 829

170777

elegant, vintage

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, perzik, pruim,
zwarte bes, lelie, peer
Hartnoten: mimosa, roos, jasmijn,
heliotroop, lelietjes van de
vallei, kokosnoot
Basisnoten: vanille, sandelhout,
tonkaboon, muskus,
caramel

170829
Type:

stijlvol, vol zelfvertrouwen

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen,
nectarine
Hartnoten: peper, fresia, pioen
Basisnoten: caramel, muskus vanille,
sandelhout

MET EEN NOOT VAN
ALDEHYDE

PURE ROYAL 826
170826
Type:

klassiek, fris

Geurnoten:
Topnoten: aldehyde, bergamot, violet
Hartnoten: meiklokje, jasmijn, ylangylang
Basisnoten: klaver, iris, muskus

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR
510,00 Eur / 1 l

Vrolijk en energiek

PURE ROYAL 828
170828
Type:

heerlijk, vol zoetigheid

Geurnoten:
Topnoten: citroen, framboos, amandel,
zwarte bes
Hartnoten: roos, oranjebloesem,
jasmijn
Basisnoten: vanille, patchoeli,
ambergrijs, musk
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PURE ROYAL

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR

VROUWEN

BLOEMIG
Heel vrouwelijk

FRUITIGE NOTEN

PURE ROYAL 281
170281
Type:

levendig, sexy

Geurnoten:
Topnoten: zwarte bessen
Hartnoten: jasmijn, roos
Basisnoten: muskus, aardbeien

PURE ROYAL 322
170322
Type:

rustig, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: kweepeer, grapefruit
Hartnoten: jasmijn, hyacint
Basisnoten: witte muskus, cederhout

PURE ROYAL 800
170800
Type:

vrouwelijk, vrolijk, zonnig,
vol positieve energie

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, grapefruit,
zwarte bes
Hartnoten: jasmijn, tuberose, ylangylang
Basisnoten: roos, sandelhout, musk

PURE ROYAL 805
170805
Type:

sereen, fris, vrouwelijk

Geurnoten:
Topnoten: peer, bergamot, zwarte bes
Hartnoten: water noten, roos, jasmijn
Basisnoten: houtige noten, musk,
amber

PURE ROYAL 806
170806
Type:

vrolijk, positief, luxueus

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, jasmijn,
waternoten
Hartnoten: roos, tuberoos, ylang ylang
Basisnoten: musk, sandelhout,
cederhout

510,00 Eur / 1 l

PURE ROYAL 807

PURE ROYAL 147

Type:

Type:

170807

romantisch, fris

170147

smaakvol, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, neroli, Citrus
aurantium
Hartnoten: wilde perzik, jasmijn, lijster
Basisnoten: cederhout, musk

Geurnoten:
Topnoten: lychee, mandarijn, perzik
Hartnoten: pruimen, lelietje-van-dalen
Basisnoten: vanille, ambergris, muskus,
suede

PURE ROYAL 808

PURE ROYAL 317

Type:

Type:

170808

verleidelijk, sensueel,
charmant

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, moerbei,
framboos
Hartnoten: jasmijn, roos, tuberoos,
magnolia, violet
Basisnoten: patchoeli, musk,
sandelhout, heliotroop,
eikenmos

PURE ROYAL 817
170817
Type:

vrolijk, subtiel, vol glans

Geurnoten:
Topnoten: framboos, citroen
Hartnoten: roos, neroli
Basisnoten: muskus, vanille, patchouli

PURE ROYAL 818
170818
Type:

vrolijk, fris, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: rode bessen, mandarijn,
citroen, peer
Hartnoten: gardenia, jasmijn, lelietje
van dalen, neroli
Basisnoten: vanille, patchouli, musk,
benzoïnehars

MET EEN OOSTERSE NOOT

PURE ROYAL 146
170146
Type:

gezegend met zoete
liefheid, mysterieus

Geurnoten:
Topnoten: freesia, appel, Jamaicaanse
peper
Hartnoten: violet, hibiscus, roos, lila
Basisnoten: labdanum, sandelhout,
cederhout, suede

170317

verleidelijk, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: rode bessen, roze peper
Hartnoten: frambozen, perzik, violet,
lila
Basisnoten: patchouli, ambergrijs

PURE ROYAL 352
170352
Type:

zijdezacht, spannend

Geurnoten:
Topnoten: oranjebloesem
Hartnoten: jasmijn
Basisnoten: patchouli, honing

Geurnoten:
Topnoten: nectarine, zwarte bessen,
perzik
Hartnoten: oranjebloesem, wilde
orchidee
Basisnoten: muskus, amber

PURE ROYAL 298
170298
Type:

vol van energie, fris

Geurnoten:
Topnoten: citrusvruchten, pioen
Hartnoten: roos, osmanthus
Basisnoten: patchouli, sandelhout

PURE ROYAL 810
170810
Type:

subtiel, delicaat, vrouwelijk,
sereen

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, mandarijn, zwarte
bes
Hartnoten: roze pioen, roos, lijster,
perzik, abrikoos
Basisnoten: musk, amber, patchoeli,
eikenmos

PURE ROYAL 355

HOUTIGE GEURNOTEN

Type:

170365

170355

sensueel, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: citrus
Hartnoten: jasmijnthee, lelie
Basisnoten: sandelhout, cederhout,
vanille

MET NOTEN VAN WATER

PURE ROYAL 141
170141
Type:

kristalhelder, romantisch

Geurnoten:
Topnoten: yuzu, granaatappel,
ijsaccenten
Hartnoten: lotus, magnolia, pioen
Basisnoten: ambergris, muskus,
mahoniehout

MET NOTEN VAN CITROEN

PURE ROYAL 283
170283
Type:

uitdagend, zoet

PURE ROYAL 365
Type:

klassiek met een vleugje
barokke pracht

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, bergamot
Hartnoten: roos, narcis, jasmijn,
geranium, patchouli
Basisnoten: sandelhout, vanille, witte
muskus, tonkaboon

CITRUS

Vrolijk en energiek
MET EEN NOOT VAN
MANDARIJN

PURE ROYAL 801
170801
Type:

fris, romantisch, sensueel,
vol charme

Geurnoten:
Topnoten: cocktail van citrus, roze
bessen, peer, groene noten
Hartnoten: roos, magnolia, jasmijn
Basisnoten: patchoeli, vanille, tonkaboon

Sensueel, vol finesse – dit is wat de PURE ROYAL geuren biedt aan vrouwen. Test je favoriete luxury
geuren in een nieuwe, onweerstaanbare en voortreffelijke versie. Hypnotiserende geuren die je goed
laten voelen en je zelfvertrouwen geven in eender welke situatie.
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PURE ROYAL

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR

sterk en ongetemd

MET EEN BLOEMIGE NOOT

PURE ROYAL 171
170171
Type:

expressief, intensief,
boeiend

Geurnoten:
Topnoten: ananas, nectarine, sappige
peer
Hartnoten: roze pioen, fresia, frangipan
Basisnoten: musk, sandelhout,
patchoeli, tonkaboon,
vanille

PURE ROYAL 809
170809
Type:

verfijnd, smaakvol

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, gember,
waternoten
Hartnoten: roos, patchoeli
Basisnoten: musk, vanille, vetiveria

170811
Type:

fris, frivool, ongelimiteerd

PURE ROYAL 820

MET EEN KRUIDIGE NOOT

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, peer, framboos
Hartnoten: jasmijn, oranjebloesem,
roos
Basisnoten: amber, patchoeli, musk

Type:

PURE ROYAL 366
170366

MET EEN OOSTERSE NOOT

Type:

PURE ROYAL 356

VROUWEN

OOSTERS

PURE ROYAL 811

510,00 Eur / 1 l

170820

sensueel, provocerend,
magnetisch

Geurnoten:
Topnoten: oranjebloesem, perzik
Hartnoten: ylang-ylang, roos
Basisnoten: sandelhout, ambergrijs,
vanille, muskus

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 286
170286
Type:

sexy, verfijnd

Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: roos, patchouli
Basisnoten: ambergris, sinaasappel

HOUTIGE NOTEN

PURE ROYAL 142
170142
Type:

uitdagend, verslavend

Geurnoten:
Topnoten: bramen, mandarijnbladeren
Hartnoten: roos, tuberose,
oranjebloesem
Basisnoten: sandelhout, tonkaboon,
vanille

PURE ROYAL 162
170162
Type:

klassiek, lichtelijk zoet

Geurnoten:
Topnoten: bloemenhoning
Hartnoten: roos, vanille
Basisnoten: muskus, patchouli

PURE ROYAL 359
170359
Type:

magnetisch, intens

Geurnoten:
Topnoten: jasmijn, heliotroop
Hartnoten: iriswortel, kasjmierhout
Basisnoten: ambergris, vanille

rebels, stedelijk, sexy, stoer

Geurnoten:
Topnoten: roze peper, oranjebloesem,
peer
Hartnoten: koffie, jasmijn
Basisnoten: vanille, patchouli,
cederhout

HOUTIG

Verfijnd en klassiek
FRUITIGE NOTEN

PURE ROYAL 358
170358
Type:

ultra-vrouwelijk,
verrukkelijk

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, zwarte bessen
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen
Basisnoten: cederhout, sandelhout,
tonkaboon, vanille

CHYPRE

aantrekkelijk en verleidelijk
MET EEN FRUITIGE NOOT

170356
Type:

exotisch, sexy

Geurnoten:
Topnoten: violet, frangipani
Hartnoten: jasmijn, osmanthus
Basisnoten: patchouli, muskus

MET EEN BLOEMIGE NOOT

PURE ROYAL 802
170802
Type:

sensueel, origineel

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, roze
peperkorrel, marine
akkoorden
Hartnoten: geranium, jasmijn, roos
Basisnoten: patchoeli, musk, vanille

PURE ROYAL 803
170803
Type:

sensueel, verleidelijk,
scandalisch

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, honing, wilde
perzik
Hartnoten: gardenia, oranjebloesem, lis
Basisnoten: patchoeli, vanille, amber

PURE ROYAL 362

PURE ROYAL 819

Type:

Type:

170362

overweldigend, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: zwarte besbladeren
Hartnoten: roos, freesia
Basisnoten: patchouli, vanille,
ambroxide, houtachtige
noten

PURE ROYAL 804
170804
Type:

modern, sierlijk

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, zwarte bes,
bamboebladeren
Hartnoten: roos, pioen, oranjebloesem
Basisnoten: patchoeli, praline, musk

170819

verfijnd, modern, elegant

Geurnoten:
Topnoten: rode peper, bergamot,
pruimenbloesem
Hartnoten: Turkse roos, wilde jasmijn,
patchoeli
Basisnoten: leer, ambergrijs, eikenmos,
sandelhout, tonkaboon,
vanille
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NIEUWE PURE ROYAL
MANNEN

19

Een echt koninklijke versie van de nieuwe geuren. Ontdek de intrigerende combinaties en laat je
betoveren door de rijkdom aan ongelooflijk sterke en boeiende akkoorden die zullen werken als een
afrodisiacum. Kies de perfecte geur die idealiter jouw persoonlijkheid zal benadrukken.

OOSTERS

VAREN

MET EEN FRUITIGE NOOT

MET EEN NOOT VAN
LAVENDEL

Sterk en ongetemd

Verleidelijk mannelijk

PURE ROYAL 830
170830
Type:

sterk, voor zelfverzekerde
mannen

Geurnoten:
Topnoten: groene appel, mandarijn
Hartnoten: oranjebloesem, lavendel,
wortelzaad, noot van rum,
nootmuskaat
Basisnoten: leder, vanille, tonkaboon,
cederhout

MET EEN KRUIDIGE NOOT

PURE ROYAL 832
170832
Type:

compromisloos, bot

Geurnoten:
Topnoten: zwarte peper, lavendel
Hartnoten: iris, kaneel
Basisnoten: zwarte vanille, patchoeli

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR
510,00 Eur / 1 l

PURE ROYAL 831
170831
Type:

transparant, fris, mild

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, mandarijn,
groene noten
Hartnoten: lavendel, rabarber,
appelbloesem
Basisnoten: sandelhout, eikenmos,
cederhout, musk

20
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PURE ROYAL

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

25,50 EUR

MANNEN

CHYPRE
Verleidelijk

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 169
170169
Type:

ontspannend, pittig

Geurnoten:
Topnoten: Siciliaanse mandarijn
Hartnoten: rozemarijn, palissander,
Sichuan peper
Basisnoten: wierook, eikenmos

OOSTERS

Sterk en ongetemd
MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 813
170813
Type:

cultisch

Geurnoten:
Topnoten: jasmijn, citroen, munt,
bergamot
Hartnoten: alsem, lavendel, koffie
Basisnoten: musk, sandelhout,
tonkaboon, patchoeli,
vanille, amber, moss

KRUIDIGE NOTEN

PURE ROYAL 199
170199
Type:

rijk, multi-dimensioneel

Geurnoten:
Topnoten: Italiaanse mandarijn,
pepermunt
Hartnoten: kaneel, Turkse roos,
kardemom
Basisnoten: leer

510,00 Eur / 1 l

Aandacht voor detail is absoluut een kenmerk van een hedendaagse man. PURE ROYAL parfum is
de essentie van aristocratische elegantie, die vanaf nu uw handelsmerk zal zijn. Hoge concentratie
garandeert opwindende sensaties en een ongelooflijke langdurige geur.

PURE ROYAL 815

PURE ROYAL 821

PURE ROYAL 824

PURE ROYAL 334

PURE ROYAL 152

Type:

Type:

Type:

Type:

Type:

170815

wellustig, magnetisch

170821

energiek, charismatisch,
verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: tijm, bergamot, grapefruit,
galbanum, citroen
Hartnoten: appel, kaneel, peper, vanille,
lavendel, geranium
Basisnoten: suiker, vetivera, myrrhe,
olubanum, amber, musk,
ledernoten

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, pruim, drijfhout
Hartnoten: hazelnoot, ceder, witte
honing
Basisnoten: patchouli, mos, droog hout

HOUTIGE GEURNOTEN

170822
Type:

PURE ROYAL 301
170301
Type:

energiek, krachtig

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen
Hartnoten: ceder, koriander
Basisnoten: ambergris, labdanum

PURE ROYAL 326
170326
Type:

verleidelijk, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: berkbladeren
Hartnoten: kardemom, Afrikaanse
violet
Basisnoten: houtachtige noten, muskus

PURE ROYAL 335
170335
Type:

opvallend, modern

Geurnoten:
Topnoten: palissanderhout,
kardemom, peper
Hartnoten: vetiver, agarhout
Basisnoten: vanille, ambergris

PURE ROYAL 812
170812
Type:

sterk, modern, verfijnd

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, zwarte peper,
nootmuskaat
Hartnoten: monoi olie, tijm, lavendel
Basisnoten: cederhout, patchouli, musk

PURE ROYAL 822
gedurfd, multidimensionaal,
verslavend

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, wierook, peper
Hartnoten: watertonen, lavendel,
pruim
Basisnoten: ceder, sandelhout, vetiver,
amber

MET EEN NOOT VAN
AMBERGRIJS

PURE ROYAL 823
170823
Type:

decadent, luxueus,
controversieel

Geurnoten:
Topnoten: wilde lavendel, salie
Hartnoten: vanillebloesem, iris,
amandel
Basisnoten: kasjmier, muskus,
tonkaboon, leer, ambergrijs

HOUTIG

Verfijnd en klassiek
MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE ROYAL 195
170195
Type:

nobel, klassiek

Geurnoten:
Topnoten: Koriander, basilicum
Hartnoten: kardemom
Basisnoten: ceder, ambergris, tabak

170824

fris, transparant

170334

verfrissend, met een kruidig
vleugje

Geurnoten:
Topnoten: limoenschil, groene
mandarijn
Hartnoten: grapefruitbloesem,
gekonfijte gember, gele
mandarijn
Basisnoten: vetiver, witte musk,
amberhout

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, sinaasappel
Hartnoten: geraniumbladeren, zwarte
peper, roze peper
Basisnoten: ceder, vetiver, patchouli

PATCHOULI GEURNOTEN

PURE ROYAL 151

PURE ROYAL 160
170160
Type:

mild, verrassend

Geurnoten:
Topnoten: tomatenbladeren,
waterbloemen, zwarte
bessen
Hartnoten: zwarte peper, roos
Basisnoten: patchouli

PURE ROYAL 198
170198
Type:

flamboyant, expressief

Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: zwarte peper, tabak
Basisnoten: patchouli, cipres

PURE ROYAL 327
170327
Type:

ongetemd, krachtig

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, roze peper
Hartnoten: nootmuskaat, gember,
jasmijn
Basisnoten: vetiver, patchouli,
labdanum

PURE ROYAL 331
170331
Type:

gedurfd, vol van energie

Geurnoten:
Topnoten: peer, sinaasappel
Hartnoten: nootmuskaat
Basisnoten: patchouli, leer

MET EEN GROENE NOOT
170151
Type:

verfijnd, indrukwekkend

Geurnoten:
Topnoten: citroen, bergamot, gember
Hartnoten: ceder, amber
Basisnoten: geranium, muskus

VAREN

LAVENDEL GEURNOTEN

Verleidelijk mannelijk

PURE ROYAL 300

Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: peper, wierook, leer, tabak
Basisnoten: ceder

VARENKRUID GEURNOTEN

Type:

PURE ROYAL 329

Type:

170152

elegant, harmonieus

170329
Type:

sensueel en modern

Geurnoten:
Topnoten: zwarte peper, bergamot
Hartnoten: lavendel, koriander
Basisnoten: vetiver

PURE ROYAL 332
170332

licht, energiek

Geurnoten:
Topnoten: groene appel, munt,
mandarijn
Hartnoten: gember, salie, varen
Basisnoten: eikenmos, muskus,
sandelhout

170300

licht, dynamisch

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen,
grapefruit
Hartnoten: gember, lavendel
Basisnoten: atlasceder

PURE ROYAL 814
170814
Type:

intens, magnetisch,
dynamisch

Geurnoten:
Topnoten: gember, kardemon,
steranijs, appel
Hartnoten: kaneel, lavendel, absinth,
pruim, violet
Basisnoten: cederhout, droog hout,
amber, vanille, tonkaboon,
musk

22
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PURE ROYAL 15 ML
VROUWEN EN MANNEN

Wij presenteren de fijnste PURE ROYAL geuren in een nieuwe versie. Handige 15ml flesjes omsluiten
een weelde aan uitgebreide akkoorden en laten je genieten van een tijdloos design vol klasse en
elegantie. Je kan deze geuren niet weerstaan.

Altijd bij je
Dankzij het compacte en lichte flesje kan je je favoriete parfum altijd met je meenemen: tijdens het
reizen, bij belangrijke momenten of bij dagdagelijkse klusjes. Je voelt je zelfverzekerd in elke situatie.
Voor elke gelegenheid
Dit is een goede optie voor mensen die graag vaak van geur veranderen – afhankelijk van hun humeur
en de gelegenheid. Laat elk moment uniek zijn!

VROUWEN
PURE ROYAL 142 / 170142.02
PURE ROYAL 146 / 170146.02
PURE ROYAL 147 / 170147.02
PURE ROYAL 162 / 170162.02
PURE ROYAL 171 / 170171.02
PURE ROYAL 298 / 170298.02
PURE ROYAL 317 / 170317.02
PURE ROYAL 322 / 170322.02
PURE ROYAL 352 / 170352.02
PURE ROYAL 359 / 170359.02
PURE ROYAL 362 / 170362.02
PURE ROYAL 366 / 170366.02
PURE ROYAL 800 / 170800.02
PURE ROYAL 803 / 170803.02
PURE ROYAL 807 / 170807.02
PURE ROYAL 809 / 170809.02
PURE ROYAL 810 / 170810.02
PURE ROYAL 811 / 170811.02
PURE ROYAL 817 / 170817.02
PURE ROYAL 820 / 170820.02

LIMITED
E D I T I O N

MANNEN

NIEUW

PURE ROYAL 199 / 170199.02
PURE ROYAL 301 / 170301.02
PURE ROYAL 327 / 170327.02
PURE ROYAL 334 / 170334.02
PURE ROYAL 335 / 170335.02
PURE ROYAL 814 / 170814.02
PURE ROYAL 815 / 170815.02
PURE ROYAL 821 / 170821.02
PURE ROYAL 822 / 170822.02
PURE ROYAL 823 / 170823.02

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 15 ml

14,20 EUR
284,00 EUR / 1 l
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NIEUWE PURE
VROUWEN

25

Je kan de waanzinnige combinatie van de nieuwe PURE geuren niet weerstaan. Sensueel, verrassend
en intrigerend – ontdek extraordinaire geurnoten geïnspireerd door de schoonheid van de vrouwelijke
natuur.

BLOEMIG

OOSTERS

CHYPRE

MET EEN FRUITIGE NOOT

MET EEN HOUTIGE NOOT

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE 447

PURE 448

PURE 372

Type:

Type:

Type:

Heel vrouwelijk

Sterk en ongetemd

100447

100448

expressief, charmant

Geurnoten:
Topnoten: exotisch fruit, rood fruit,
bergamot, gele pruim, roze
bessen
Hartnoten: meiklok, fresia, roos,
jasmijn, perzik
Basisnoten: patchoeli, mos, muskus,
amber, sandelhout

verrassend, verleidelijk, met
een kleine zoete toets

Geurnoten:
Topnoten: rozenblaadjes,
saffraanbloesem, wit hout
Hartnoten: Arabische jasmijn, pruim,
vanille planifolia
Basisnoten: vetiver, amber, muskus

PURE 449
100449
Type:

gracieus, meerlagig,
opwindend

Geurnoten:
Topnoten: citroen, mandarijn, peer,
bergamot, drop, rabarber,
perzik, ananas, kokosnoot,
pruim, pompelmoes,
kardemon
Hartnoten: jasmijn, roos, lelie-van-devallei, zonnige noten, violet,
geranium, wijnmoer
Basisnoten: vanille, patchoeli, muskus,
sandelhout, ceder, droog
hout

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR
410,00 Eur / 1 l

Verleidelijk

100372

elegant, klassiek,
gebalanceerd

Geurnoten:
Topnoten: patchoeli, groene appel,
bergamot, citroen, roze
peper
Hartnoten: sandelhout, roos, muskus
Basisnoten: perzik, zwarte bes, lelie,
ylang ylang, amber

26
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PURE

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR

VROUWEN

BLOEMIG

Vrouwelijk en beeldschoon
FRUITIGE GEURNOTEN

PURE 10
100010
Type:

stimulerend, zoet

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, klimopbladen,
champaca bloemen
Hartnoten: jasmijn, afrikaanse
orchidee, roos
Basisnoten: amaranthout, bramen,
muskus

PURE 17
100017
Type:

stimulerend, zoet

Geurnoten:
Topnoten: meloen, perzik, appel
Hartnoten: freesia, lelie, mimosa,
tuberose, jasmijn
Basisnoten: ceder, ylang-ylang, muskus

410,00 Eur / 1 l

Spreken is zilver en zwijgen …. geur! Parfums
zeggen meer dan duizend woorden. Wat wil je
dat het over jou zegt?

PURE 25

PURE 443

PURE 445

ALDEHYDE GEURNOTEN

Type:

Type:

Type:

PURE 21

100025

harmonieus, lichtelijk bitter

Geurnoten:
Topnoten: groene appel,
wateraccenten
Hartnoten: jasmijn, freesia, iris,
passiebloem
Basisnoten: sandelhout, cederhout,
vanille

PURE 180
100180
Type:

verleidelijk, flexibel

Geurnoten:
Topnoten: lychee, framboos, roos
Hartnoten: freesia, lelietje-van-dalen,
ceder
Basisnoten: vanille, amber, vetiver

PURE 420
100420
Type:

verleidelijk zoet,
aanlokkelijk

Geurnoten:
Topnoten: rode vruchten, Mandarijn
Hartnoten: lelietje-van-dalen, pioen
Basisnoten: praline, amber, muskus,
karamel

PURE 427
100427
Type:

vrolijk, charmant

Geurnoten:
Topnoten: frambozen, bergamot
Hartnoten: roos, iris, violet
Basisnoten: patchouli

PURE 437
100437
Type:

stijlvol, verleidelijk, warm

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, bergamot,
zwarte bessen
Hartnoten: jasmijn, oranje bloesem,
ylang-ylang, lelie van de
vallei
Basisnoten: cederhout, sandelhout,
vanille

PURE 438
100438

zoet, vrouwelijk, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: appelbloesem, nectarine,
peer
Hartnoten: jasmijn, pioen, heliotroop
Basisnoten: rietsuiker, olibanum, vanille,
muskus

100445

sappig, vrolijk

Geurnoten:
Topnoten: tangerine, bergamot,
nectarine
Hartnoten: roos, jasmijn, kamperfolie,
waterlelie
Basisnoten: sandelhout, patchoelie,
cederhout, vanille, musk

100021
Type:

klassiek, warm en
omhullend

PURE 700

CITRUS GEURNOTEN

Geurnoten:
Topnoten: aldehyde, ylang-ylang,
oranjebloesem
Hartnoten: roos, lelie van de vallei, iris
Basisnoten: civet, eikenmos, sandelhout

ORIËNTAALSE GEURNOTEN

Type:

PURE 702
100702

100700

vrouwelijk, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: citroen, appel,
violetblaadjes
Hartnoten: pioen, lelietje-van-dalen
Basisnoten: cederhout, muskus, amber

Type:

expressief, passievol

PURE 20
100020

HOUTIGE GEURNOTEN

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot,
waternoten
Hartnoten: jasmijn, geranium, lelietjevan-dalen
Basisnoten: muskus, amber

PURE 01

AQUA GEURNOTEN

Type:

PURE 07

PURE 97

Type:

Type:

100001

warm en sprankelend

Geurnoten:
Topnoten: citroen, thee, veenbessen
Hartnoten: jasmijn, pioen, waterlelie
Basisnoten: houtnoten, patchouli

100007

gebalanceerd, mild

Type:

verleidelijk, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: osmanthus, zwarte thee,
bergamot
Hartnoten: roos, freesia, magnolia,
orchidee
Basisnoten: muskus, patchouli
100097

verrukkelijk, fluweelachtig

PURE 81

Geurnoten:
Topnoten: ananas, pioen, pronkerwt
Hartnoten: freesia, jasmijn, lelie
Basisnoten: sandelhout, ceder, muskus

Type:

PURE 174

Geurnoten:
Topnoten: freesia, lelietje-van-dalen,
roos
Hartnoten: lelie, gardenia, palmboom,
narcis
Basisnoten: zwarte bessen, muskus,
eikenmos

Type:

PURE 132

100081

excentriek maar subtiel

Geurnoten:
Topnoten: groene appel, komkommer,
magnolia
Hartnoten: lelietje-van-dalen, roos,
violet
Basisnoten: sandelhout, ambergrijs

100174

HOUTIGE GEURNOTEN

PURE 701

verleidelijk, lieflijk zoet

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, aardbei, frisse
bloezem
Hartnoten: perzik, osmanthus,
frambozen-bitterkoekjes
Basisnoten: cacao, amber, vanille

Type:

100443

PURE 414
100414
Type:

onafhankelijk, zeer
vrouwelijk

Geurnoten:
Topnoten: cactus
Hartnoten: roze freesia, jasmijn, roos
Basisnoten: cederhout, div. houtachtige
noten

magisch, schitterend

Geurnoten:
Topnoten: freesia, lychee
Hartnoten: lelie, magnolia, jasmijn,
gember, peper
Basisnoten: amber, muskus
100701
Type:

magnetisch, sensueel

Geurnoten:
Topnoten: ananas, rabarber, appel
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen,
freesia
Basisnoten: perzik, muskus

100132
Type:

exclusief, intens

Geurnoten:
Topnoten: gember, kardemom, peper,
sinaasappel
Hartnoten: tuberoos, kokos, gardenia,
pioen
Basisnoten: amber, musk

PURE 183
100183
Type:

scherp, sterk

Geurnoten:
Topnoten: veenbessen, roze peper,
tamarinde
Hartnoten: zwarte violet, cacao, roos,
nieskruid
Basisnoten: patchouli, vanille,
massoiahout

PURE 239
100239
Type:

intens

Geurnoten:
Topnoten: roze peper, mandarijn,
kardemom
Hartnoten: iris, klokjesplant, ceylon
Basisnoten: ceder, vetiveria, musk

PURE 434
100434
Type:

gewaagd, verslavend

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, grapefruit,
zoethout
Hartnoten: roos, oranjebloesem,
lelietje-van-dalen, iris
Basisnoten: sandelhout, vanille, muskus

PURE 444
100444
Type:

verleidelijk, verrassend,
warm

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, peer, zoete
sinaasappel
Hartnoten: roos, iris, violet, ylang-ylang
Basisnoten: vanille, musk, patchoeli,
koffie

PURE 446
100446
Type:

sensueel, rebels

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, appel, hyacinth,
petitgrain
Hartnoten: oranjebloesem, jasmijn,
tuberose, roos
Basisnoten: cederhout, vanille, musk,
kasjmierhout, droge amber,
heliotroop
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PURE

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR

VROUWEN

OOSTERS
Sterk, ongetemd

410,00 Eur / 1 l

BLOEMIGE GEURNOTEN

PURE 09
100009
Type:

onvergetelijk, magisch

Geurnoten:
Topnoten: violet, kardemom, groene
vruchten
Hartnoten: amandel, jasmijn
Basisnoten: vanille, muskus

PURE 101
100101
Type:

onvergetelijk, verfijnd

Geurnoten:
Topnoten: oranjebloesem, peer
Hartnoten: gember, wierook
Basisnoten: sandelhout, vanille, honing

FRUITIGE GEURNOTEN

PURE 12
100012
Type:

hypnotiserend, verleidelijk

PURE 257

PURE 442

Geurnoten:
Topnoten: passiebloem
Hartnoten: jasmijn, gardenia
Basisnoten: vanille, esdoorn, vetiver

Type:

Type:

PURE 32

100257

Uitstekend, verrassend

100442

warm, pittig, intrigerend

Geurnoten:
Topnoten: roos, kamperfoelie,
mandarijn
Hartnoten: madeliefje, jasmijn
Basisnoten: muskus, patchouli

Geurnoten:
Topnoten: roos, oranje bloesem, peer
Hartnoten: koffie, jasmijn, perzik
Basisnoten: vanille, patchouli,
cederhout

PURE 431

HOUTIGE GEURNOTEN

Type:

PURE 26

100431

gedurfd, sensueel,
intrigerend

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, appel
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen
Basisnoten: tonkaboon, muskus

PURE 436
100436
Type:

charmant, rebels

100026
Type:

warm en uitnodigend

Geurnoten:
Topnoten: guave, framboos,
bergamot, kokosnoot
Hartnoten: waterlelie, roos, peper,
magnolia
Basisnoten: sandelhout, vanille, koffie,
karamel

Geurnoten:
Topnoten: kokosnoot, hazelnoot, lelie
van de vallei
Hartnoten: oranje bloesem, roos
Basisnoten: kasjmierhout, vanille, amber

KRUIDIGE GEURNOTEN

PURE 440

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, komijn en
kruidnagel
Hartnoten: mango, heliotroop,
kardemom, ylang-ylang
Basisnoten: muskus, vanille, ambergris

100440
Type:

verfijnd, sensueel,
onvergetelijk

Geurnoten:
Topnoten: zwarte bessen, hazelnoot,
perzik, rabarber
Hartnoten: iris, sinaasappelbloesem,
karamel, kokosnoot
Basisnoten: vanille, patchouli, muskus

PURE 441
100441.01
Type:

fris, bevrijdend

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lavendel, ylangylang
Hartnoten: jasmijn, iris
Basisnoten: vanille, sandelhout, muskus

PURE 24
100024
Type:

exotisch, erg pittig

PURE 173
100173
Type:

droomachtig, mild

Geurnoten:
Topnoten: anijs, zoethout
Hartnoten: jacaranda hout, bitter,
amandel
Basisnoten: sandelhout, muskus, mos

PURE 177
100177
Type:

verlangend, warm

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, laurierblad, roze
peper
Hartnoten: saffraan, oranjebloesem
Basisnoten: wierook, vanille, sandelhout

100032
Type:

fascinerend, mysterieus

Geurnoten:
Topnoten: meloen, kokosnoot,
mandarijn, katoen snoep
Hartnoten: bramen, mango, pruimen,
honing
Basisnoten: vanille, chocolade, toffee

PURE 98
100098
Type:

fris, subtiel

Geurnoten:
Topnoten: zwarte bessen, bergamot,
citroen
Hartnoten: jasmijn, lelie van de vallei,
roos
Basisnoten: sandelhout, cederhout,
amber

PURE 237
100237
Type:

uitdagend, flirtend

Geurnoten:
Topnoten: exotische vruchten, zwarte
bes
Hartnoten: pioen, jasmijn, pruim
Basisnoten: vanille, musk, ambergrijs

PURE 413
100413
Type:

lief, zoet, flirterig

Geurnoten:
Topnoten: zwarte bessen, peer
Hartnoten: orris, jasmijn,
oranjebloesem
Basisnoten: chocolade, pralines,
patchouli, vanille

PURE 426
100426
Type:

gedurfd, verslavend, stout

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, neroli
Hartnoten: oranjebloesem, framboos,
jasmijn
Basisnoten: patchouli, vanille,
kasjmierhout
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PURE

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR

VROUWEN

CITRUS

Vrolijk en verkwikkend

410,00 Eur / 1 l

FRUITIGE GEURNOTEN

LIMOEN GEURNOTEN

MANDARIJN GEURNOTEN

SINAASAPPEL GEURNOTEN

PURE 419

PURE 33

PURE 23

PURE 06

Type:

Type:

Type:

Type:

100419

CHYPRE

Onweerstaanbaar
verleidelijk

optimistisch, casual

100033

verfrissend, vrolijk

Geurnoten:
Topnoten: citrusvruchten, grapefruit,
bergamot, waternoten,
calone, meloen, perzik
Hartnoten: houtachtige noten, jasmijn,
lelietje-van-dalen
Basisnoten: muskus, ambergris

Geurnoten:
Topnoten: mango, siciliaanse citroen,
appel
Hartnoten: jasmijn, bamboe, witroos
Basisnoten: ceder, ambergris

BLOEMIGE GEURNOTEN

PURE 16

PURE 432
100432
Type:

chique, sierlijk

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot,
groene geurnoten
Hartnoten: roos, jasmijn
Basisnoten: houtachtige noten, muskus

HOUTIGE GEURNOTEN

PURE 18
100018
Type:

stralend, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, oranjebloesem
Hartnoten: roos, jasmijn, ylang-ylang
Basisnoten: witte muskus, vetiver,
tonkaboon, vanille

FRUITIGE GEURNOTEN

PURE 05
100005
Type:

intrigerend, modern

Geurnoten:
Topnoten: freesia, gardenia
Hartnoten: sandelhout, roos, koriander
Basisnoten: vanille, vetiver, patchouli

100016
Type:

sprookjesachtig,
fascinerend

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, peer, groene
noten
Hartnoten: orchidee
Basisnoten: patchouli, toffee

PURE 34
100034
Type:

vrij, blij

Geurnoten:
Topnoten: iris, ananas, hyacint, roze
peper
Hartnoten: jasmijn, citroen
Basisnoten: vanille, vetiver, muskus

PURE 80
100080
Type:

verrassend, aantrekkelijk

Geurnoten:
Topnoten: aardbeiensorbet, kers,
ananas
Hartnoten: gekarameliseerde popcorn,
violet, roos
Basisnoten: muskus, ambergris,
patchouli

100023

sensueel, met een beetje
zoetheid

Geurnoten:
Topnoten: lelietje-van-dalen,
bloedsinaasappel
Hartnoten: mandarijn, jasmijn, roos
Basisnoten: vanille, sandelhout, witte
muskus

HOUTIG

Verfijnd en elegant

MET EEN OOSTERSE NOOT

PURE 703
100703
Type:

fris, licht en plezierig

Geurnoten:
Topnoten: citroen, zwarte bessen,
veenbessen, theebladeren
Hartnoten: waterlelie, witte pioen
Basisnoten: vanille, patchouli, muskus

MET EEN BLOEMIGE NOOT

PURE 241
100241
Type:

verleidend, comfortabel,
vol charme

Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: ylang-ylang, oranjebloesem
Basisnoten: sandelhout, hars, vanille

100006

etherisch, discreet

Geurnoten:
Topnoten: citroen, bergamot, munt
Hartnoten: sinaasappel, groene thee
Basisnoten: eikenmos, ambergris

32

NIEUWE PURE

33

Ontdek nieuwe betoverende combinaties die je zullen verrassen met een overvloed aan intrigerende
akkoorden. Kies een perfecte geur voor jou.

MANNEN

OOSTERS

VAREN

MET EEN BLOEMIGE NOOT

MET EEN NOOT VAN
LAVENDEL

Sterk, schitterend

verleidelijk, mannelijk

PURE 481
100481
Type:

modern, flamboyant,
uitdagend

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, cipres, verse
bloemen
Hartnoten: iris, lavendel, hout
Basisnoten: amber, iris, musk

MET EEN FRUITIGE NOOT

PURE 482
100482
Type:

stimulerend, vers,
opwindend

Geurnoten:
Topnoten: citroen, gele mandarijn,
ananas, appel, bergamot,
groene bladeren,
pompelmoes
Hartnoten: nootmuskaat, zwarte
peper, saffraan, gember,
kardemon
Basisnoten: vanille, ceder, amber, droog
hout, styrax, patchoeli,
tonkaboon, Haïtiaanse
vetiver

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR
410,00 Eur / 1 l

PURE 483
100483
Type:

volwassen, retro

Geurnoten:
Topnoten: appel, mandarijn,
sinaasappel, kaneel, salie
Hartnoten: lavendel, patchoeli,
rozemarijn
Basisnoten: sandelhout, olijfboom
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PURE
MANNEN
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PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR
410,00 Eur / 1 l

Een perfect matchende geur is als een handtekening voor elke man. Het definieert zijn ego, benadrukt
karaktereigenschappen en laat je persoonlijkheid naar voren komen. Het is even belangrijk voor het
totaalplaatje als een op maat gemaakt pak. Kies het parfum dat aansluit bij je persoonlijkheid en het
succes zal je volgen. Parfums voor succes!

OOSTERS
Sterk, schitterend

KRUIDIGE GEURNOTEN

AMBERGRIS GEURNOTEN

PURE 224

PURE 64

Type:

Type:

100224

zoet, verleidelijk

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, grapefruit, gras
Hartnoten: saffraan, violet,
nootmuskaat, jasmijn
Basisnoten: suikerriet, vanille, ambergris

PURE 466
100466
Type:

sexy, intrigerend, rokerig

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, basilicum,
lavendel, sinaasappel,
citroen
Hartnoten: appelbloesem, heliotroop,
waternoten, watermeloen,
kruidnagel
Basisnoten: muskus, cederhout,
tonkaboon, sandelhout,
guaiac hout

BLOEMIGE GEURNOTEN

PURE 52
100052
Type:

aantrekkelijk, spiritueel

Geurnoten:
Topnoten: appel, bergamot, munt
Hartnoten: jasmijn, geranium, lavendel
Basisnoten: kaneel, kruidnagel, muskus

PURE 465
100465
Type:

suggestief, aromatisch

Geurnoten:
Topnoten: kardemom, bergamot,
citroen, munt, sinaasappel
Hartnoten: salie, lavendel,
oranjebloesem, tonkaboon,
petitgrain
Basisnoten: sandelhout, vanille,
ambergris, muskus

100064

smaakvol en sensueel

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, ceder, anijs
Hartnoten: rozemarijn, olijfboom
bloemen
Basisnoten: muskus, guaiacum,
tonkaboon

HOUTIGE GEURNOTEN

PURE 471
100471
Type:

mysterieus, extravagant

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, sinaasappel
Hartnoten: kaneel, tabak, kruidnagel
Basisnoten: patchouli, tonkaboon, mirre

PURE 475
100475
Type:

warm, aantrekkelijk

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, mandarijn,
citroen, kardemom
Hartnoten: lavendel, jasmijn, cyclamen
Basisnoten: cederhout, muskus,
patchouli, tonkaboon

FRUITIGE GEURNOTEN

PURE 478
100478
Type:

mysterieus, modern

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, chocolade,
appel
Hartnoten: roos, jasmijn
Basisnoten: muskus, vanille, cederhout
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PURE

PARFUM

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

20,50 EUR

MANNEN

HOUTIG

stijlvol en modieus

FRUITIGE GEURNOTEN

PURE 55
100055
Type:

410,00 Eur / 1 l

licht en elegant

Geurnoten:
Topnoten: koriander, appel
Hartnoten: wierook, sichuanpeper
Basisnoten: vanille, houtachtige noten

PURE 472
100472
Type:

PURE 479
100479
Type:

fris, brutaal, verfijnd

Geurnoten:
Topnoten: Siciliaanse bergamot,
Italiaanse citroen
Hartnoten: violet bladeren, geranium,
wilde jasmijn
Basisnoten: witte musk, eikenmos,
cederhout

sensueel, aangrijpend

HOUTIGE GEURNOTEN

PURE 56
100056
Type:

sprankelend, feest voor de
zintuigen

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, lavendel,
nootmuskaatbloem,
kamperfoelie
Hartnoten: frambozen, heliotroop,
kruidnagel
Basisnoten: ceder, hars, jeneverbes

CITRUS

Fris en stimulerend

CITRUS GEURNOTEN

MANDARIJN GEURNOTEN

PURE 57

PURE 134

Type:

Type:

100057

vol zon, prachtig

Geurnoten:
Topnoten: pruimen, appel, bergamot
Hartnoten: kaneel, roze peper
Basisnoten: vanille, Jamaicaanse rum

SINAASAPPEL GEURNOTEN

PURE 93
100093
Type:

modern, levendig

Geurnoten:
Topnoten: ananas, rozemarijn,
bergamot
Hartnoten: cyclamen, lavendel, jasmijn,
gember
Basisnoten: eikenmos, klimop

100134

verfrissend, boeiend

Geurnoten:
Topnoten: Bittere sinaasappel, citroen,
bergamot
Hartnoten: rozemarijn, zee gras, violet
Basisnoten: patchouli, cederhout,
ambergris

PURE 452
100452
Type:

erg fris, sprankelend

Geurnoten:
Topnoten: aldehyde, munt,
citrusvruchten, waternoten
Hartnoten: neroli, ceder, peper, cipres
Basisnoten: tonkaboon, vanille, vetiver

VAREN

verleidelijk, mannelijk

100110
Type:

eigenwijs, rebels

Geurnoten:
Topnoten: lavendel, bergamot,
kardemom
Hartnoten: oranjebloesem,
lelietje-van-dalen
Basisnoten: muskus, ambergris, vanille

Type:

Type:

100135
Type:

verrassend, intens

Geurnoten:
Topnoten: bittere sinaasappel,
mandarijn
Hartnoten: santolina, zeegras
Basisnoten: ambergris, houtachtige
noten

onafhankelijk, verleidelijk

PURE 110

PURE 54

PURE 135

fris, minimalistisch

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, mandarijn,
wateraccenten
Hartnoten: jasmijn, laurierblad
Basisnoten: ambergris, patchouli,
eikenmos

AMBERGRIS EN MUSKUS
GEURNOTEN

PURE 43
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, kumquat, roze
peper
Hartnoten: koriander, freesia,
kardemom
Basisnoten: leer, Jacaranda boom

Type:

Geurnoten:
Topnoten: munt, citroen
Hartnoten: kardemom, geranium,
wateraccenten
Basisnoten: cederhout, muskus,
patchouli, sandelhout

LAVENDEL GEURNOTEN

energiek, opvallend

100457

100474
Type:

VARENKRUID GEURNOTEN
100043

PURE 457

PURE 474

expressief, luxueus

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, zwarte bessen,
limoen
Hartnoten: appel, ananas, rozemarijn,
elemihars
Basisnoten: muskus, patchouli, ceder

CHYPRE

AQUA GEURNOTEN

100054

mysterieus, fris

Geurnoten:
Topnoten: munt, bergamot, rum
Hartnoten: ceder, salie, lavendel
Basisnoten: eikenmos, vetiver, suede

PURE 473
100473
Type:

fris, nobel, rebels

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, roze peper
Hartnoten: amber, lavendel
Basisnoten: patchouli, vetiver, droog
hout

PURE 480
100480
Type:

nieuwsgierig, harmonieus,
mysterieus

Geurnoten:
Topnoten: citroen, bergamot, neroli
Hartnoten: geranium, hyacint, lavendel,
kruidige salie, goudsbloem
Basisnoten: cederhout, tonkaboon,
ambergrijs, eikenmos,
muskus
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PHEROMONE
VROUWEN EN MANNEN
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PARFUMS

Geur: 20% | Inhoud: 50 ml

22,50 EUR
450,00 Eur / 1 l

Ben je op zoek naar de finishing touch van de outfit voor je droomdate? Ga voor PHEROMONE! Je zal
niet vergeten worden. Met deze parfums kan er geen twijfel meer bestaan! Feromonen zijn geurloze
stoffen die zijn toegevoegd aan ons parfum om hun stimulerende effect te vergroten. Feromonen zijn
het geheime wapen, met de missie om je aantrekkingskracht en zelfvertrouwen een duwtje in de rug
te geven. Verleiding is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

VROUW
05

120005

10

120010

23

120023

01

120001

FLIRT

18

120018

101

120101

33

120033

120098

120016

431

120431

SUCCES

98

16

20

120020

81

120081

436

120436

CHARME

34

120034

173

120173

97

120097

413

120413

MAN
VERLEIDING

52

120052

110

120110

SUCCES

64

120064

134

120134

473

120473

472

120472

ZELFVERTROUWEN

56

120056

135

120135

457

120457
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INTENSE

PARFUMS

Inhoud: 50 ml

23,90 EUR

VROUWEN EN MANNEN

Een geur die blijft! Plezier dat niet vervaagt. Krachtige ervaringen die elk uur intensiever worden. Geniet van
onze INTENSE GEUREN tot wel 30% geurconcentraat.

478,00 Eur / 1 l

DAMES
Geur: 30%

BLOEMIG
Super vrouwelijk

FRUITIGE GEURNOTEN

INTENSE 10

110010
een geur die je uitdaagt

INTENSE 17

110017
de kracht van verleiding

INTENSE 25

110025
charmante samenkomst

ORIËNTAALSE GEURNOTEN

INTENSE 20
110020
Explosie van passie

INTENSE 97

MANDARIJN GEURNOTEN

GROENE GEURNOTEN

110023
vrolijk en romantisch

110097
altijd in stijl

INTENSE 81
110081
fris en subtiel

INTENSE 23

CHYPRE

OOSTERS
Sterk, ongetemd

BLOEMIGE GEURNOTEN

INTENSE 09
110009
ontdek het geheim

ALDEHYDE GEURNOTEN

Onweerstaanbaar
verleidelijk

INTENSE 21

FRUITIGE GEURNOTEN

110436
Geef je zelfvertrouwen een boost

INTENSE 05

FRUITIGE GEURNOTEN

110021
klassiek, stijlvol

CITRUS

Vrolijk en verkwikkend
CITROEN GEURNOTEN

INTENSE 33

110033
verfrissend en vitaliserend

110005
ontwaakt de zintuigen

INTENSE 16

110016
verleidelijke zoetheid

INTENSE 436

INTENSE 98
110098
zakelijke elegantie

INTENSE 413

HOUTACHTIGE GEURNOTEN

110413
Bevrijd

INTENSE 18

KRUIDIGE GEURNOTEN

110018
aanlokkelijk, rebels

INTENSE 173

110173
exotische gewaarwording

MAN

Geur: 24%

CHYPRE

sensueel, aangrijpend
Cologne (3-5%)
Eau de Toilette (tot 16%)

HOUTACHTIGE GEURNOTEN

INTENSE 56
110056

erg modern
Eau de Parfum (16%)

AMBERGRIS EN MUSKUS
GEURNOTEN

Parfum (20%)

INTENSE 110

INTENSE (24-30%)

110110
bevrijdend, mannelijk , dapper

VAREN

OOSTERS

CITRUS

VERLEIDELIJK MANNELIJK

BLOEMIGE GEURNOTEN

MANDARIJN GEURNOTEN

INTENSE 43

INTENSE 52

INTENSE 134

AMBERGRIS GEURNOTEN

HOUTIG

verleidelijk, mannelijk

110043
anti-gif voor verveling

LAVENDEL GEURNOTEN

INTENSE 473
110473
opstandig

Sterk, schitterend

110052
de definitie van mannelijkheid in de
21e eeuw

INTENSE 64

110064
de kracht van elegantie

Fris en stimulerend

110134
de essentie van de lichtheid

stijlvol en modieus
FRUITIGE NOTEN

INTENSE 472
110472
Impressionant karakter

AQUA NOTEN

INTENSE 457
110457
Stimuleert actie
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LUXURY COLLECTION
VROUWEN

ATOMIZER PARFUM

In de wereld van geuren is er geen ruimte voor routine en voorspelbaarheid. Dat is waarom we speciaal voor
jou een nieuwe dosis spannende sensaties hebben gecreëerd. De geur van luxe gevangen in nieuwe, exclusieve
flessen. Intrigerende geurnoten in prachtige flessen zullen het opdoen van parfum transformeren tot een
fascinerend ritueel!

HOUTIG

Glamoureus en klassiek
BLOEMIGE GEURNOTEN

FM 313
Type:

chique, dwingend

Geurnoten:
Topnoten: citroen, framboos
Hartnoten: oranjebloesem, jasmijn
Basisnoten: patchouli, witte honing

Parfums 50 ml

| Geur: 20%

42,50 EUR
850,00 Eur / 1 l

BLOEMIG
Heel vrouwelijk

OOSTERSE GEURNOTEN

FM 297
Type:

sexy, vol passie

| Geur: 20%

42,50 EUR
850,00 Eur / 1 l

| 8 ml

TRAVEL VIAL

Geurnoten:
Topnoten: verse, zoete appel
Hartnoten: oranjebloesem, witte rozen
Basisnoten: sandelhout, crème brûlée, vanille

Parfums 50 ml

ATOMIZER PARFUM

Vanaf nu kan je favoriete parfum voor altijd bij je zijn, zelfs met weinig
baggageruimte! Comfortabel en stijlvol. De verstuiver met glazen navulling
houdt je favoriete geur veilig tijdens het reizen. In een elegante matte aluminium
container.

Hoogte: 9,5 cm

920045 | Goud*
920090 | Zilver*
920087 | Blauw

8,80 EUR

*DIT PRODUCT ZAL OP EEN LATER TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

PERSOONLIJKE
VERZORGINGSPRODUCTEN
AANGEPAST AAN
JOUW BEHOEFTEN

Drukte, stress en vervuilde lucht eisen hun tol op de huid. Gezien het drukke leven dat we leiden, is
het gemakkelijk om je huid te verwaarlozen. Om deze reden hebben wij cosmetica ontwikkeld dat,
dankzij zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, je huid elke dag zullen voeden en regenereren. Net
zoals de beste spa behandelingen zal je huid er stralend en gezond uitzien. Ons breed assortiment
van producten zal er niet enkel voor verlichting zorgen voor je lichaam maar helpt je ook te relaxen
en te genieten van je huid.
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NIEUW
Wanneer het buiten koud en somber is, nemen we graag een hete
douche of een bad om te ontspannen. Onze nieuwe douchegel
& body lotion geuren (p.52) zullen je zintuigen strelen met hun
zijdeachtige textuur maar ook met de mooiste PURE en PURE
ROYAL composities. Nieuwe geuren antiperspirant-roller geven
jou meer mogelijkheden om jouw favoriete parfumakkoorden
te versterken. De dames onder ons hoeven niet meer in hun
partners kast te snuffelen aangezien de verfrissende collectie nu
uitgebreid werd met scheerschuim voor vrouwen (p.54). Ruikt
naar PURE 18. Uitstekende formules en geweldige aroma’s zullen
elke dag voor je lichaam zorg dragen.
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GOLD REGENESIS

ANTI-AGING GEL TONER
ANTI-AGEING GEL TONER

Een luxueus product met een milde, alcoholvrije formule die de juiste PH-waarde herstelt en de beschermende
functies van de huid activeert.

``Met rozenwater, verzacht en herstelt de jonge uitstraling van de huid

De exclusieve lijn van Gold Regenesis cosmetica is gemaakt voor de huid van mensen over de veertig.
Speciaal ontworpen om alle zichtbare tekenen van veroudering te bestrijden. De rijke formule zit
bomvol met een uniek actief ingrediënt - biologisch colloïdaal goud.

150 ml | OT1

14,95 EUR
99.67 Eur / 1 l

ANTI-AGING OOGCRÈME
ANTI-AGEING EYE CREAM

Herstelt de stevigheid en gladheid van de gevoelige huid rondom de ogen. Het bestrijdt tekenen van
veroudering en verkleuring.

``getest onder toezicht van oogartsen
20 ml | KO3

28,50 EUR
1425.00 Eur / 1 l

COLLOIDAAL GOUD

ANTI-AGING DAGCRÈME
ANTI-AGEING DAY CREAM

Vermindert rimpels zichtbaar, herstelt de elastisiteit van de huid en zorgt voor een optimale hydratatie.

50 ml | KD1

31,50 EUR
M
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630.00 Eur / 1 l
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ANTI-AGING NACHTCRÈME
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Voedt, hydrateert en regenereert de huid terwijl rimpels verminderen en de vorm van het gezicht behouden
wordt.

50 ml | KN2

31,50 EUR
630.00 Eur / 1 l

BONDGENOOT IN HET GEVECHT
MET DE TIJD
• Vermindert bestaande rimpels en
voorkomt de vorming van nieuwe
• Stimuleert collageen- en
elastinesynthese en zorgt voor de juiste
huidspanning en elasticiteit
• Zorgt voor een optimale hydratatie
• Vergemakkelijkt het absorberen van
actieve ingrediënten naar de diepere
lagen in de huid en versnelt het proces
om het lichaam te reinigen via de huid
• Stimuleert de uitwisseling van
microelementen in de huid die bijdragen
tot een intensieve voeding
• Heeft antibacteriële eigenschappen
• Vernieuwt de huid zijn natuurlijke glans
en vitaliteit
• Elimineert verkleuringen
• Activeert het natuurlijk immuunsysteem
van de huid door de weerstand
tegen schadelijke externe factoren te
verhogen
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β-GLUCAN ACTIVE
ß-Glucan Active is een breed scala aan huidverzorgingsproducten die zijn gebaseerd op een innovatief en
natuurlijk ingrediënt - haver bèta-glucan, onlangs ontdekt door wetenschappers. Deze universele cosmetica
word aanbevolen voor zowel vrouwen als mannen, ongeacht de leeftijd. Het effect is simpelweg geweldig!

HERSTELLENDE & VOEDENDE HANDCRÈME
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Gecreëerd om te voldoen aan de behoeften van uitgedroogde handen. Met
intensief voedende werking, strijkt de huid van handen glad en verbetert de
conditie voor een gezonde en verzorgde look.

``formule gebaseerd op: bèta-glucan, rijstolie, ricinusolie, allantoïne
50 ml | KR2B

19,95 EUR
399,00 Eur / 1 l

GEZICHTSSERUM
FACE SERUM

Innovatief product voor elk huidtype, speciaal aanbevolen voor de gevoelige,
droge huid die last heeft van gebroken haarvaten of acne. Perfecte
vervanging voor crème, uiterst geschikt voor dagelijks gebruik, met name op
plekken die extra verzorging nodig hebben.

``allergeenvrij
30 ml | SR1

18,50 EUR
616,67 Eur / 1 l

DE EFFECTIVITEIT VAN
ß-GLUCAN
IS BEVESTIGD
DOOR MEERDERE
ONDERZOEKEN:
• zorgt voor een optimale
hydratatie van de
huid door een dunne
beschermingslaag op de
huid aan te brengen die
vochtverlies tegen gaat
• stimuleert
collageenproductie en
heeft dus verjongende
eigenschappen, vermindert
kleine rimpels en lijntjes
• herstelt de droge huid,
verzacht irritaties,
stimuleert het
genezingsproces
• maakt de huid elastischer,
steviger en gladder
• natuurlijke factor beschermt
de huid tegen UV-straling

HYDRATERENDE BODY LOTION
MOISTURISING BODY BALM

Hydrateert en voedt de huid, maakt haar stevig en elastisch. Geschikt voor elke huidstype.

300 ml | BN1

20,95 EUR
69,83 Eur / 1 l

3 IN 1 GEZICHTSREINIGER
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Buitengewoon lichte hypoallergeen formule met een lichte textuur. Het
verwijdert effectief (waterproof) make-up en vuil terwijl het de huid voedt en
glad maakt.

``de kracht van ingrediënten als: havermout bèta-glucan, panthenol,

zoete amandelolie, vitamine E, hekselharselhydrolaat, centifolia roos
extract

``niet afspoelen
``getest onder toezicht van oogartsen
200 ml | ED1

13,50 EUR
67,50 Eur / 1 l

ANTI-CELLULITUS BODY LOTION
ANTICELLULITE BODY BALM

Bevat het unieke anticellulitus Forte complex dat de weefsels van de huid versterkt. Bij
regelmatig gebruik vermindert het zichtbaar maar geleidelijk cellulitus van de dijen, heupen,
billen en buik.

300 ml | CEL1

22,50 EUR
75,00 Eur / 1 l
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GEPARFUMEERDE
COSMETICA
Luxueuze reeks van geparfumeerde huidverzorgingsproducten
die in perfecte harmonie zijn samengesteld met de meest
populaire Federico Mahora parfums.

NIEUWE GEUREN
GEPARFUMEERDE ROLL-ON
DEODORANT | 50 ml
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Dankzij een combinatie van anti-transpirant eigenschappen
en geurcomposities, verzekert het een gevoel van comfort en
frisheid.

VOOR HAAR: 18T, 20T, 33T, 81T, 173T
VOOR HEM: 52T, 134T, 199T, 472T

GEPARFUMEERDE SHOWER GEL

8,50 EUR

| 300 ml

PERFUMED SHOWER GEL

170,00 EUR / 1 l

Reinigt de huid voorzichtig terwijl het de geur van onze mooiste
parfums achterlaat.

``Verwent je zintuigen met zijn zijdeachtige textuur
``Bevat hydraterende en regenererende panthenol
VOOR HAAR:

18 (507018), 20 (507020), 33 (507033),
81 (507081), 171 (507171), 173 (507173),
366 (507366), 809 (507809)

PARFUMVRIJE ROLL-ON DEODORANT
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Universele roll-on deodorant is parfumvrij, kan met elke soort
parfum gecombineerd worden. Biedt langdurige bescherming
tegen nare geurtjes.

VOOR HEM:

52 (507052), 134 (507134), 199 (507199),
472 (507472), 473 (507473), 815 (507815),
823 (507823)

50 ml | 00T

8,50 EUR

9,95 EUR

170,00 EUR / 1 l

33,17 EUR / 1 l

GEPARFUMEERDE BODY
LOTION | 300 ml

HAARPARFUM

PERFUMED BODY BALM

Wikkelt de huid in een zachte mist van het meest heerlijke
parfum. Bevat hydraterende en actief herstellende
ingrediënten.

Laat de sensuele geur van je parfum los bij elke beweging die je
maakt. In een handige spray die past in je handtas.

``bevat vitamine E, B5 en allantoïne

``Met speciaal geselecteerde polymeren die het kapsel in
vorm houden en glans geven

VERKRIJGBARE GEUREN:

18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366),
809 (506809)

9,95 EUR
33,17 EUR / 1 l

| 50 ml

HAIR FRAGRANCE

``Met ceramides die het haar repareren en glad maken
VERKRIJGBARE GEUREN: 18W, 33W, 81W, 173W

NIEUWE GEUREN

9,20 EUR
184,00 EUR / 1 l
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VERFRISSENDE
COLLECTIE

Verzorg je huid tijdens en na het scheren. Geen irritaties, ingegroeide haren of droge huid. Ga ervoor.

AFTER SHAVE
AFTER SHAVE

Intense geur voor het afmaken van de perfecte
scheerbeurt. Verkoelende menthol brengt aangename
verfrissing en allantoïne verzacht de geirriteerde huid.

``Met allantoïne die de huid verzacht en de

sensatie van een strakke huid vermindert

VERKRIJGBARE GEUREN:

052S, 134S, S199
100 ml

11,40 EUR
114,00 Eur / 1 l

AFTERSHAVE LOTION

NIEUW

AFTER SHAVE BALM

Bevat ingrediënten die de geïrriteerde huid van je gezicht
kalmeren en hydrateren. Trekt snel in en geeft je de hele
dag een comfortabel gevoel.

``Met voedende macadamia olie
``Met de herstellende eigenschappen van panthenol
VERKRIJGBARE GEUREN:

B052, B134, B199
50 ml

12,75 EUR
255,00 Eur / 1 l

SCHEERSCHUIM
SHAVING FOAM

Maakt je haren zachter en daarmee makkelijker om te
scheren. Geeft die verfrissende gladheid van de perfecte
scheerbeurt.

SCHEERSCHUIM VOOR VROUWEN

``Verzekert een precieze en

SHAVING FOAM FOR WOMEN

``Met verfrissende muntextract
``Met het aroma van PURE 134

Ontwikkeld voor de delicate, vrouwelijke huid. Maakt het zacht en aangenaam om aan te raken. Verzacht de haren
effectief en verzekert zo een accurate en comfortabele scheerbeurt.

``verrijkt met allantoïne, dat het risico op roodheden vermindert en de huid verzacht
``ideaal voor benen en delicate armholten of voor de bikinizone
``ruikt naar pure 18
250 ml | 516018

9,95 EUR
39,50 EUR / 1 l

comfortabele scheerbeurt

BESCHIKBARE GEUREN: 134
250 ml | 516134

9,50 EUR
38,00 EUR / 1 l
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HELLO HONEY

ALOE VERA

We hebben het beste uit de natuur gehaald en honing gecombineerd met voedende ingrediënten zodat
je elke dag van zoete verzorging kan genieten.

Aloë vera is rijk aan vitamine A, B, C en E en mineralen zoals zink, selenium of koper. Het is daarom
geen verrassing dat het al jaren gebruikt wordt in de medische en cosmetische wereld. Dankzij zijn
waardevolle eigenschappen hebben we de ALOE VERA lijn ontwikkeld.

RESULTATEN
ZICHTBAAR AL
NA HET EERSTE
GEBRUIK

HYPOALLERGEEN
ENZYME GELAATSPEELING
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Dit product biedt een goed alternief voor de traditionele machinale peelings. Het peelt voorzichtig dode
huidcellen, verheldert verkleuringen en werkt effectief om de huid te vernieuwen door het stimuleren van
zijn natuurlijk vernieuwingsproces. Dankzij zijn ingrediënten zoals aloë vera extract en allantooïne, verzacht
het irritatie en hydrateert het de huid. Door de peeling voelt je huid glad en zacht aan.

``Geschikt voor alle huidtypes, zelfs de gevoelige huid
``Niet nodig om de huid te scrubben
50 ml | 514006

8,50 EUR
170,00 Eur / 1 l

NECTAR BODY WASH

SUIKER BODY SCRUB

BODY PUDDING

Zachte en geurige huid dankzij een vloeistof
met delicate oliën. Nectar reinigt en voedt de
huid. Geschikt voor zowel bad en douche.

Sugar Body Scrub maakt de huid grondig schoon
en glad en herstelt de zachtheid en stevigheid
van de huid. Gebruik twee keer per week.

``Met honing extract, melkzuur en

``Met arganolie, beschermt de huid tegen

Langdurige en intense vochtinbrengende
werking, ervaar de zachtheid van satijn. Heerlijk
geurige boter met uitzonderlijk pluizige textuur.
Aangename verspreiding en absorbeert snel.

``Met Nigella extract, een uniek

``Met zoete amandelolie, die rijk is aan

NECTAR BODY WASH

allantoïne die het lichaam perfect
hydrateren
antioxidant

``Nieuwe formule
220 ml | HH3

7,85 EUR
35,68 Eur / 1 l

SUGAR BODY SCRUB

uitdrogen, verbetert de elasticiteit en
vertraagt verouderingsprocessen

vitaminen E, PP, B, magnesium, kalium en
zink

150 g | HH2

12,95 EUR
86,33 Eur / 1 kg

BELANGRIJK: BRENG
AAN MET EEN PENSEEL

(zie pagina 122)

BODY PUDDING

``Met zoete amandelolie en honing extract,
die perfect hydrateren

``Met shea boter, die de huid voedt
130 g | HH4

10,95 EUR
84,23 Eur / 1 kg

ALOË is een ware schat:
• vermindert irritatie
• hydrateert en verzacht
• vermindert roodheid
• ondersteunt het herstel van weefsel
• bestrijdt vrije radicalen
• verbeterde huid-elasticiteit

HYPOALLERGEEN
REVITALISEREND GELAATSMASKER
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

DE WEELDE VAN
PLANTAARDIGE
EXTRACTEN

Dankzij de kracht van zijn actieve ingrediënten, werkt het masker op 2 manieren: het reinigt en zuivert de
huid, alsook voedt en remineraliseert het de huid. Het masker bevat groene thee extract en boswellia schors.
Dit zorgt voor een verfrissend gevoel. Aloë vera extract en zoethout verzachten irritatie en stimuleren
celvernieuwing.

``Geschikt voor alle huidtypes
``Bevat biomimetisch peptide, dat vergelijkbare eigenschappen heeft als zeeanemooneiwit, dat
effectieve verlichting biedt voor de gevoelige huid, hyper-reactiviteit minimaliserend

``Geeft de huid een gezonde en stralende look
50 ml | 514007

8,50 EUR
170,00 Eur / 1 l
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ALOE VERA

DE BESTE FORMULE IN DE VORM VAN EEN GEL
VOOR JOUW HUID
• Aloe vera pulp extract versnelt de huidvernieuwing, verzacht
irritatie en vermindert roodheden
• Allantoïne en panthenol verzachten de huid en maken ze glad
• Menthol zorgt voor een verkoelend effect, biedt verlichting en
herstelt de huid
• Glycerine hydrateert intensief

Bescherm je huid tegen de effecten van vervuiling en een slecht dieet. Aloë vera
is hier om je te helpen.

SCHUIMENDE
GEZICHTSREINIGER
FACIAL CLEANSING FOAM

Zachtaardig maar effectief en rijk aan hydraterende
ingrediënten - ideaal voor dagelijks gebruik!
Verwijdert make-up en vuil, waardoor je huid fris,
zacht en perfect gehydrateerd aanvoelt.

``hypoallergeen
``nieuwe formule
150 ml | AV1

9,25 EUR
61,67 Eur / 1 l

GEZICHTSGEL
FACIAL GEL-CREAM

GEZICHTSTONER
FACIAL TONER

Herstelt de pH-waarde van de huid. Een delicate
mist hydrateert en verzorgt.

Bijzonder licht en absorbeert snel. Hydradeert,
voedt en verzacht de huid. Geeft een
fluweelachtige zachtheid en een frisse gezonde
look. Perfect voor onder je make-up.

``alcoholvrij en hypoallergeen

``hypoallergeen
``nieuwe formule

150 ml | AV3

50 ml | AV4

61,67 Eur / 1 l

185,00 Eur / 1 l

9,25 EUR

9,25 EUR

INTIEME VERZORGINGSGEL
INTIMATE HYGIENE WASH

Reinigt zorgvuldig en zorgt voor een gevoel
van zuivere frisheid. Versterkt de natuurlijke
beschermende barrière en herstelt de PH waarde.
Verzacht irritaties, hydrateert en vermindert het
risico op infectie.

200 ml | AV5

8,50 EUR
42,50 Eur / 1 l

PEEL-OFF GEZICHTSMASKER
PEEL-OFF FACIAL MASK

Verwijdert dode huid en zuivert de poriën.
Voorkomt een vettige huid en zorgt voor
zachtheid, elasticiteit en het gevoel van aangename
verfrissing.

``Met rustgevende jasmijn-extract en Enantia
chlorantha boomschors-extract dat de
afscheiding van de sebum bevordert.

``voor normale, gecombineerde en vettige
huid.
50 ml | AV2

9,25 EUR
185,00 Eur / 1 l

VERLICHTENDE AFTER SUN GEL
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

De ultra-lichte formule verzekert dat de gel
snel indringt in de huid en biedt onmiddellijke
verlichting voor je huid. Deze kwalitatieve
formule, verrijkt met waardevolle aloë vera extract
hydrateert de huid perfect en geeft het een
subtiele verfrissende geur.

``Verzacht irritatie en stimuleert
celvernieuwing

``Bestrijdt vrije radicalen
``Verfrissende menthol zorgt voor een
verfrissend effect

150 ml | 503030

21,00 EUR
140,00 Eur / 1 l
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COMPLETE CARE
Dankzij de nieuwe voetverzorgingsproducten kan je anderen verbazen met een gladde, goed verzorgde en
een gehydrateerde huid.
ULTRA HYDRATERENDE BEHANDELING

DANKZIJ 10% UREA-INHOUD met uitzonderlijke verzachtende en gladmakende eigenschappen
Ureum is een van de belangrijkste ingrediënten van het NMF - natuurlijke vochtinbrengende factor in de huid - en een
uitstekende bevochtiger, d.w.z. een water vasthoudende substantie waarvan de inhoud met de leeftijd in het menselijk
lichaam afneemt. Een hoge, tien procent concentratie van ureum in de Ultra vochtinbrengende voetcrème heeft ook
keratolytische effecten - het vergemakkelijkt de afschilfering van de eeltlaag van de huid door het te verzachten en glad
te strijken, en verbetert de permeabiliteit ervan, waardoor een betere absorptie van andere actieve stoffen mogelijk is
opgenomen in het product. Je kunt met vertrouwen door het leven gaan met zulke gehydrateerde en zachte voeten.

HYDRATERENDE VOETENCREME
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Het hydrateert zelfs de meest droge huid. Dankzij zijn verzachtende en gladde ingrediënten is het een perfecte
verzorging voor gebarsten hielen. Indien je het regelmatig gebruikt, vermindert het een verdikte opperhuid.

``Hoge concentratie urea
``Met voedende bijenwas, shea boter en macadamia olie
``Maakt je voeten zacht en soepel
75 ml | 501020

9,95 EUR
132,67 EUR / 1 l

VOETEN DEODORANT
VOETENSCRUB

SOFTENING FOOT SCRUB

Verwijdert effectief eelt. Allantoïne en glycerine maken de droge en ruwe huid zichtbaar gladder en zachter. Shea
boter en Vitamine E met hun hydraterende eigenschappen geven je voeten een gezonde look.

``Ontwikkeld op basis van exfoliërende, natuurlijke korrels van abrikozenpit, walnoot en amandel
``Met een verfrissend en ontspannend water munt extract
75 ml | 501017

8,95 EUR
179,00 EUR / 1 l

REFRESHING ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY

Ontwikkeld op basis van verfrissend
limoengrasolie. Het helpt zorg te dragen voor
een huid dat blootgesteld is aan bacteriën en
schimmels. Uitstekend voor dagdagelijks gebruik.

``Vermindert transpiratie
``Voorkomt een onaangename geur
``Verzekert een langdurig fris gevoel
``Bevat geen alcohol
150 ml | 501019

10,75 EUR
215,00 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE
Elke dag gebruik je je handen en elke dag stel je je handen bloot aan irritatie en dehydratatie. Om je
handen er altijd stralend en jong te laten uitzien is het noodzakelijk dat je ze het hele jaar door verzorgt.

INTENSIEF VOEDENDE BODY LOTION
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

De rijke formule van de lotion bevat ondermeer amandelolie, kokosnootolie, panthenol, allantoïne en bisabolol die de huid
intensief voeden, hydrateren en flexibel maken. De lotion maakt een droge, ruwe huid weer zacht en glad.

``Dankzij een zorgvuldig geselecteerde formule oliet het de huid subtiel. Zo geeft het een gevoel van comfort en
hydratatie

``Het heeft een verzachtende en verlichtende werking en beschermt tegen uitdrogen
250 ml | 501003

9,95 EUR
39,80 Eur / 1 kg

COMPLETE CARE DOUCHEGEL
COMPLETE CARE SHOWER GEL

Reinigt en hydrateert van top tot teen, met het ultieme gevoel zodra je uit de douche stapt. Geschikt voor alle huidtypen en
voor kinderen vanaf 3 jaar. Bevat amandelolie, die voorkomt dat de huid uitdroogt en haar intens glad maakt. Panthenol en
allantoïne hebben rustgevende eigenschappen.

``Schuimende gel inbegrepen Reinigt op subtiele wijze
250 ml | 501002

8,95 EUR
35,80 Eur / 1 l

KLEINE CRÈME, GROOTS GENOT
HAND PEELING

Dit product blijft altijd bij je. Het formaat is perfect voor onderweg,
dus neem het mee en voel je vrij!

SMOOTHING HAND PEELING

Verzorgt de huid van je handen zodat ze extreem zacht, gehydrateerd en
meer veerkrachtig zijn. Dankzij vulkanisch perliet en walnootschelppoeder
scrubt onze peeling de dode huidcellen en stimuleert het celvernieuwing. De
verzachtende eigenschappen van panthenol, allantoïne en triglyceride zullen
je handen er mooi laten uitzien. Je handen krijgen een verbluffend resultaat!

``Goede resultaten zelfs bij de meest droge huid
``Bereid de handen voor op verdere behandeling
``Gemakkelijk aan te brengen, trekt snel in en heeft een delicate fijne
geur waardoor de peeling een waar genot wordt

100 ml | 501005

6,45 EUR
64,50 Eur / 1 l

HYPOALLERGEEN
VOEDENDE HANDCREME

COMPLETE CARE CRÈME

NOURISHING HAND CREAM

COMPLETE CARE CREAM

Dankzij zijn rijke formule, verbetert het zichtbaar de huidconditie van je handen.
Je handen worden zacht en glad. De crème bevat urea en glycerol die de huid
binnendringen en de huid intensief hydrateren gedurende een lange periode.
Verzachtende panthenol verlicht irritatie, terwijl waardevolle kokosnoot en
avocado olie de huid voedt, vernieuwt en lichtjes oliet.

Uitgebreide verzorging geschikt voor het hele gezin. Met zijn zachtaardige formule is het ook geschikt voor de gevoelige huid
en voor kinderen vanaf 3 jaar. Brengt een beschermend laagje op de huid aan. Met ingrediënten die de huid van het gezicht,
lichaam en handen optimaal hydrateren en glad maken.

``Gemakkelijk aan te brengen en trekt snel in
``Laat een delicate laag achter op de huid om uitdroging te voorkomen
100 ml | 501004

5,70 EUR
57,00 Eur / 1 l

``Bevat kokosnoot- en avocado-oliën die de beschermende barrière van de huid versterken
``Met panthenol en allantoïne, die kalmeren en ontstekingsremmende eigenschappen hebben
``Complex van vitaminen C en E, die de verouderingsprocessen vertragen
30 ml | 501001

8,50 EUR
283,33 Eur / 1 l
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COMPLETE CARE
Niets kan je natuurlijke schoonheid zo complementeren als perfect gezond en glanzend haar. Om het
in de best mogelijke conditie te houden, gebruik je het beste speciaal afgestemde producten voor je
haartype. Met onze nieuwe shampoo van de COMPLETE CARE lijn, kan je op een gemakkelijke manier
zorg dragen voor je haren met kwalitatieve voedingsstoffen.

VOLUME SHAMPOO
VOLUME SHAMPOO

De speciaal ontwikkelde shampoo, gebaseerd
op kwalitatieve actieve ingrediënten creëren
zichtbaar meer volume in je haren. De
zorgvuldig geselecteerde samenstelling bevat
panthenol, dat de haarhydratatie verbetert en
tarweproteïnederivaat – een component dat
volume en zachtheid toevoegt aan je haren.

``Waardevolle plantenextracten reinigen en
verzachten de hoofdhuid

``Actieve ingrediënten werden geselecteerd

om statisch haar te bestrijden, om het haar
makkelijk kambaar te maken en om je haren
een buitengewoon licht gevoel te geven

230 ml | 501010

6,80 EUR
29,57 Eur / 1 l

SHAMPOO VOOR DROOG EN
BESCHADIGD HAAR

CONDITIONER VOOR DROOG
EN BESCHADIGD HAAR

Speciaal ontwikkeld voor haar dat intensieve
regeneratie nodig heeft. De minitueze
geselecteerde ingrediënten zoals aloë vera blad
extract, glycerol en sodium hyaluronaat hydrateren
het haar perfect. De speciale formule maakt
het haar makkelijk kambaar, voorkomt gespleten
haarpunten en vermindert friezels.

``Snelle en intensieve herstelling van

De geconcentreerde formule van actieve
ingrediënten helpt je haren hun glans terug te
vinden. De unieke formule promoot vernieuwing
van het meest beschadigde haar en geeft je haren
een gezonde, mooie look. Dankzij de crèmige
formule, rijk aan actieve ingrediënten, zoals
panthenol en sodium hyaluronaat hydrateert
en herstelt het je haren alsook voorkomt het
uitdroging.

``De unieke combinatie van actieve

``Shea boter voedt het haar intensief en maakt

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

beschadigd haar

ingrediënten maakt je haren extreem zacht,
glad en meer flexibel

230 ml | 501012

6,80 EUR
29,57 Eur / 1 l

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

het zacht en glanzend

``Naspoelen met water
``Voor de beste resultaten raden wij aan om de
conditioner in combinatie met de shampoo
voor droog en beschadigd haar te gebruiken

230 ml | 501015

6,45 EUR
28,04 Eur / 1 l

SHAMPOO
VOOR GEKLEURD HAAR
COLORED HAIR SHAMPOO

Een intense en diepe kleur? Graag! Dankzij
de zorgvuldig geselecteerde samenstelling
van ingrediënten voedt de shampoo het haar
perfect en voorkomt het uitdroging. Ginkgo
extract zorgt voor de versterking van het haar
terwijl de UV filter het haar beschermt tegen
schadelijke factoren van zonlicht zoals het
vervagen van de kleur.

``Bevat melk proteïne dat je haar extreem
zacht maakt en gemakkelijk stijlbaar
maakt

``Geeft een gezonde, stralende look
230 ml | 501013

6,80 EUR
29,57 Eur / 1 l

ANTI-ROOS SHAMPOO

SHAMPOO VOOR MANNEN

Roos op je kledij is verleden tijd! Wanneer
je de shampoo regelmatig gebruikt verzacht
het irritatie en herstelt het de natuurlijke PHwaarde van de hoofdhuid. Dit dankzij actieve
ingrediënten zoals zink pyrithion

Shampoo voor mannen ontwikkeld voor
dagelijkse verzorging van de haren en
hoofdhuid. Het bevat keratine en zijde dat de
natuurlijke structuur van de haren versterkt en
vernieuwt. Het creëert een delicate filmlaag
op het oppervlak om de haren te beschermen
tegen de negatieve effecten van externe
factoren.

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

``Bevat mineralen van de Dode zee die je

haren grondig voeden en remineraliseren.
Geeft je haren terug kracht, glans en
gladheid

``Voor dagdagelijks gebruik
230 ml | 501014

6,80 EUR
29,57 Eur / 1 l

MEN’S SHAMPOO

``Ingrediënten zoals panthenol en

arganolie, rijk aan vitamine E voeden de
haren perfect en voorkomen uitdroging

230 ml | 501011

6,80 EUR
29,57 Eur / 1 l
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COMPLETE CARE
Een stralende glimlach? Wij hebben producten ontwikkeld voor dagelijkse mondhygiëne. Dankzij de
actieve ingrediënten zal je kunnen genieten van mooie, witte tanden en een gezond tandvlees.

VERMINDERT
ONGEMAK BIJ HET
ETEN VAN WARME
OF KOUDE VOEDING

TANDPASTA
VOOR GEVOELIGE TANDEN
SENSITIVE TOOTHPASTE

Heb je gevoelige tanden wanneer je eet of drinkt? De COMPLETE
CARE tandpasta voor gevoelige tanden zal onaangename sensatie
geassocieerd met blootgestelde dentinale tubuli verminderen. Het
is de perfecte oplossing in de bestrijding tegen gevoelige tanden
en gevoelig tandvlees. De speciale samenstelling van actieve
ingrediënten vermindert het ongemak dat je ervaart bij het eten van
warm of koud voedsel. De delicate tandpasta beschermt gevoelige
tanden terwijl het helpt om sterk tandvlees te hebben.

``Vermindert het gevoel van ongemak bij het eten van warm of

HERSTELT DE
NATUURLIJKE
WITHEID VAN JE
TANDEN IN SLECHTS 2
WEKEN

WITMAKENDE TANDPASTA

MONDWATER – MUNT

Verbaas anderen met een mooie glimlach vol licht. Dankzij de
perfect geselecteerde actieve ingrediënten herstelt de tandpasta
de natuurlijke witheid van de tanden binnen 2 weken. Het bevat
sodium fluoride dat effectief werkt om uw glazuur te mineraliseren,
te versterken en het risico op tandbederf te verminderen.

Dankzij de speciale formule voegt het mondwater een finishing
touch toe aan de dagdagelijkse verzorging van je tanden en
tandvlees. Het pakt de moeilijk bereikbare plaatsen aan en helpt je
zorg te dragen voor je mondhygiëne. De milde munt smaak geeft je
een fris en gereinigd gevoel en zorgt voor een lange verfrissende
adem. De perfect vloeibare formule bevat geen artificiële
kleurstoffen.

WHITENING TOOTHPASTE

``Verwijdert verkleuringen als gevolg van consumptie

van bepaalde voedingsmiddelen zoals koffie of thee en
verkleuringen door roken

``Rijke formule, bevat sodium fluoride. Werkt effectief om

glazuur te mineraliseren, versterkt het en vermindert het
risico op tandbederf.

MILD MINT MOUTHWASH

``Zorgvuldig ontwikkelde formule zonder alcohol voorkomt
tandplak – een van de belangrijkste oorzaken van
tandvleesproblemen

``De delicate tandpasta beschermt gevoelige tanden
``Geschikt voor volwassenen

``Wittere tanden in slechts 2 weken tijd
``Geschikt voor volwassenen

``Een frisse adem voor wel uren lang!
``Bevat geen alcohol
``Geschikt voor volwassenen

75 ml | 501006

75 ml | 501008

500 ml | 501009

92,67 Eur / 1 l

92,67 Eur / 1 l

16,90 Eur / 1 l

koud voedsel

6,95 EUR

6,95 EUR

3 IN 1

UNIEKE,
TRANSPARANTE
FORMULE ZONDER
TOEGEVOEGDE
KLEURSTOFFEN OF
ALCOHOL

8,45 EUR

DRIEDUBBELE
ACTIE VOOR
STERK TANDVLEES;
VERZACHT,
REGENEREERT EN
BESCHERMT
TANDPASTA TER
TANDVLEESBESCHERMING
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Dankzij de speciale formule ontwikkeld door onze experts
voor personen met gevoelig tandvlees. Voorkomt effectief
tandvleesproblemen. De unieke samenstelling van actieve
ingrediënten verzekert een driedubbele werking: verzacht
geïrriteerd tandvlees, regenereert het tandvlees, geeft een
comfortabel gevoel in de mond alsook vermindert het de
gevoeligheid van microschade. De delicate formule werkt effectief
voor het reinigen van tanden en voorkomt tandplak.

``Driedubbele werking: verzacht geïrriteerd tandvlees,
regenereert het tandvlees en beschermt het tegen
microschade.

``Voorkomt tandvleesproblemen
``Geschikt voor volwassenen
75 ml | 501007

6,95 EUR
92,67 Eur / 1 l

DRUK JEZELF UIT

Make-up werd al sinds de oude tijden gebruikt. Maar de rol van make-up was
gedurende de jaren heen steeds verschillend. Soms helpt make-up om je natuurlijke
schoonheid te benadrukken en je vertrouwen te boosten, terwijl je het ook kan
gebruiken om je een compleet nieuw imago te geven, een imago dat de situatie en
onze gemoedstoestand laat weerspiegelen. Onze fantastische Federico Mahora
cosmetica transformeren make-up in een spel. Dus…. Ga ervoor! Experimenteer met
verschillende schakeringen, ontdek het aanbod van kleuren en druk jezelf uit.

Kleurvisualisaties van make-upcosmetica zijn alleen ter referentie. De werkelijke
tinten kunnen enigszins verschillen van die op de foto’s. Het hangt af van het licht,
de afdrukkwaliteit en de monitorinstellingen.
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DIVERSITEIT
IS TRENDY

FOCUS OP GLOSS
De glans dat het laatste seizoen domineerde zal verdere
trends zetten. Een frisse, gezonde en jong uitziende
huid is de basis van jouw make-up. Je kan dit effect
bereiken door te spelen met licht door gebruik te maken
van vloeibare als ook poeder highlighters. Breng glitter
oogschaduw aan in goud, zilver en koper voor een
glamoureuze look. Wees niet bang van gloss – voel je vrij
om het aan te brengen op je slapen en lippen – herfst en
winter hoeven niet saai te zijn.

Dit seizoen zal door iedereen worden herinnerd, omdat make-up draait om emoties, creativiteit en uniek
zijn. Het is het einde van de clichélooks die we zien op sociale media of televisie - het is tijd om op te
vallen. Laat je inspireren door kunst, wees niet bang voor kleur en intense uitstraling.

ARTISTIEKE ZIEL

Oogpotlood Ocean Reflection, lipstick Color Intense Burgundy Wine, matte liquid lipstick Violet, liquid highlighter 3D Glowing Drops, blush powder Mix&Match Charisma en
Desire, oogschaduw Mix&Match Ultramarine, Lovely Orchid, Nautica, Infusion en Copper Goddess.

HERFST–WINTER 2019-2020

END 2019
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We hebben de laatste nieuwe trends gelabeld in onze catalogus:

• TREND: RADIANT SKIN

• TREND: INTENSE LIPS

• TREND: PERFECT COMPLEXION

• TREND: DEEP COLOR

• TREND: CAT’S EYE

• TREND: GLAMOUR

H

ER

E

R

• TREND: GO FOR BLUSH POWDER

FS T-WINT

Hier kan je je verbeelding de vrije loop laten gaan en je voelen
op de catwalk van de beste designers. Breng intense kleuren
aan op je oogleden, vooral in groene, blauwe en paarse
schakeringen en benadruk je lippen met rood, burgundy
of de meest smakelijke tinten van het seizoen – caramel en
chocolate. De kunstzinnige trend stelt je in staat om alles
wat in je ligt uit te drukken, waardoor make-up een echt
kunstwerk wordt - je eigen en unieke werk.
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NIEUW
We hebben je al geïnformeerd over de trends van het aankomende seizoen. Nu is het tijd om
kennis te maken met onze nieuwe producten waardoor je de meest fashionabel make-up kan
aanbrengen. De eerste van hen is de multifunctionele primer SPF 30 met een beige tint (p.75).
De primer geeft je huid een mooie, gezonde look en maakt je huid egaal. Breng het aan onder
je make-up of individueel om je natuurlijke schoonheid te benadrukken. Hoewel, in tijden dat
dat je volledige dekking nodig hebt zonder maskereffect kan je de ideal cover effect foundation
(p.76-77) gebruiken. Dankzij de langdurige vochtbestendige formule verzekert het een perfecte
look in elke situatie. Dit seizoen moet je plaats maken in je make-up tas voor de glitsterende
oogschaduwcrème (p 96-97) in 3 tinten: Ice palace, stralende Golden Treasure en glinsterende
Copper Grace. Ze laten een verbluffende, intense glans achter op je oogleden en passen perfect
in zowel een elegante als een verpletterende glamourstijl. Mix trends met onze uitstekende
cosmetica, laat jezelf niet onopgemerkt voorbij gaan.
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GELAAT

6 STAPPEN NAAR EEN
PERFECTE HUID
STAP 1
Basis
• Verlengt de levensduur
van je make-up

Vlekkeloze complexie, prachtig geaccentueerde jukbeenderen. Oog fris en stralend in elke situatie!

SC

STAP 2
Foundation
• egaliseert de huidskleur
• verzorgt de huid

VE

GE
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NIEUW
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I NG

STAP 3
Concealer
• Verbergt imperfecties
G E BE SC

GEBRUIK ONDER MAKEUP OF ALS
EEN ONAFHANKELIJK PRODUCT

HE

STAP 4
Poeder
• Geeft een matte finish
• Fixeert je makeup

MULTIFUNCTIONELE PRIMER SPF 30
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Een crèmige emulsie met beige tinten geeft de huid een mooie,
gezonde look en maakt de huid egaal. Maakt de teint perfect glad
en beschermt tegen schadelijke effecten van UV-stralen.

END 2019
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``Exceptioneel lichte formule
``Droogt de huid niet uit. Hoopt niet op in rimpels
``Verrijkt met kamillewater, aloë en calendula extract
``Aangename geur
30 ml

19,95 EUR
665,00 EUR / 100 ml

PE

RF

EC TE HU

ID

DIT PRODUCT ZAL OP EEN LATER TIJDSTIP BESCHIKBAAR ZIJN

STAP 5
Contouring kit
• Brengt vorm aan je gelaat

STAP 6
Highlighter
• Geeft je huid een
jeugdige gloed
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NIEUW

FOUNDATION
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Zorgt voor een semi-matte afwerking en een perfecte look zonder maskereffect voor
een ongelooflijk lange tijd. Dankzij zijn lichte en zijdeachtige consistentie egaliseert het de
huid. Bevat waardevolle B3 en E vitaminen.

``Vochtbestendig
``Verbergt alle imperfecties
``Egaliseert de huid
``Hoog gepigmenteerd
``Uiterst efficiënt – dekt evenredig en mattifieert
voorzichtig na het aanbrengen

30 ml

19,30 EUR
643,33 EUR / 100 ml

NUDE

601105

SOFT BEIGE

601106

OLIVE BEIGE

601107

TOFFEE

DARK BROWN

601108

601109

IDEAAL VOOR ALLE HUIDTYPES

LANGDURIGE VOCHTBESTENDIGE FORMULE
• Perfect voor warme dagen
• Aanbevolen voor actieve mensen
• Staat toe om te genieten van een perfecte look,
zelfs tijdens een training
• Ideaal voor feestjes

RR
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EC T I E S

16h
4 h ZO N D E R

END 2019
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FOUNDATION

Het zal je voorhoofd
verhelderen

BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Het bedekt op onberispelijke wijze
onvolkomenheden en egaliseert je huidskleur. Het
garandeert een vlekkeloze, jeugdige en natuurlijke
uitstraling zonder het maskereffect. Dankzij de
lichte, vloeibare consistentie verspreidt het zich
heel gemakkelijk.

Het zal je ogen optisch
vergroten

``voorkomt een glanzende huid
``geeft een soft-focus-effect
``creëert een onmiddellijk visueel lifteffect
``goed voor vegetariërs

Het maakt je look frisser

30 ml

19,30 EUR

Het accentueert je
jukbeenderen

64,33 EUR / 100 ml

HOE BRENG
JE MAKE-UP AAN
DOOR DE STROBING
TECHNIEK
TE GEBRUIKEN?

Het maakt je neus
dunner en mooier

LIGHT NUDE

601204

CLASSIC BEIGE SATIN SAND

601205

601206

Het maakt je lippen voller

END 2019
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Het benadrukt je kin en
vergroot je onderste lip

SILICONE BASE
PE

SILICONE BASE

R FE
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PERFECT VOOR VOLWASSEN HUID

Het blur-effect, ook wel het soft focus-effect
genoemd, is een bekende term op het gebied van
fotografie. Hiermee kunt u alle scherpe contouren
gladstrijken en de foto in de afbeelding vervagen, zodat
het gezicht van het model er perfect uitziet en perfect
glad is. In de wereld van cosmetica biedt het opvallend
vergelijkbare resultaten. Dankzij de ingrediënten met
unieke optische eigenschappen, creëert het een laag op
de huid die licht gelijkmatig reflecteert en verspreidt,
waardoor de onvolkomenheden van uw huid worden
gemaskeerd.

Verlengt de levensduur van je make-up voor
een langdurige frisse look. Maakt de huid
perfect glad en zorgt ervoor dat poriën en
fijne rimpels minder zichtbaar zijn.

3D VLOEIBARE HIGHLIGHTER
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

``Met vitamine C en E complex met

Verheldert de huid onmiddellijk en geeft het extra glans. Zijdeachtige en vloeibare formule.
Geeft geen vlekken en weegt niet zwaar op de huid.

``Aanbevolen voor de (vettige) huid die de

``Garandeert een frisse en stralende look
``Verjongt de huid optisch en verbergt tekenen van vermoeidheid
``Ideaal voor strobing
``Kan zowel op lichaam als gelaat gebruikt worden
``Formule bevat betaïne en tarwekiemolie
``Met een pipette voor gemakkelijke dosering
``Ook geschikt voor vegetariërs

antioxidante eigenschappen

neiging heeft om te glimmen

15 ml

12,75 EUR
85,00 Eur / 100 ml

MATTEERT EN
EGALISEERT
ONEFFENHEDEN

FB01

END 2019
R
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10 ml | 601311

13,50 EUR
1350,00 EUR / 100 g
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IN 3 SIMPELE
STAPPEN

BAMBOO POEDER
BAMBOO POWDER

PERFECT MATTE EN
GLADDE LOOK

Transparante finish, geschikt voor alle huidtypes.
Uitstekend voor het bijwerken gedurende de dag
en als finish voor je make-up.

BENADRUK JE POSITIEVE
GELAATSUITDRUKKINGEN
GEEF JE GELAAT VORM
VERBERG IMPERFECTIES

``Met een vitaliserend bamboe-extract
``Must have product, altijd handig om bij de
hand te hebben

6,4 g

14,25 EUR

STAP 1
1.

222,66 Eur / 100 g

3.

2.

CONTOUR KIT
CONTOUR KIT

Deze kit bevat een onvervangbaar trio voor professionele contouring
van je gezicht: contouring poeder, bronzer en een highlighter.
Harmonieuze kleuren, voor perfecte contouren die je beste
eigenschappen benadrukken en onvolkomenheden verbergen.

``Bevat ingrediënten die het effect van een vettig gezicht
verminderen

PT1

PERFECT BEIGE

P016

``In een elegante cassette met handige spiegel
6,6 g | ZT1

17,50 EUR

FIXING POWDER
FIXING POWDER

Garandeert een langdurige make-up finish. Een
uitstekende combinatie van mineralen maakt de huid
mat en zijdezacht.

``Past perfect bij foundation en elke huidtint
``Subtiele geur van witte thee
10 g

13,50 EUR
135,00 Eur / 100 g

265,15 Eur / 100 g

FLUWELE
HUID, PERFECT
GEËGALISEERDE
HUIDSKLEUR

MAKE-UP SETTING SPRAY

MINERAL LOOSE POWDER

MAKE UP SETTING SPRAY

Uitstekend voor het aanbrengen van foundation voor
de perfecte make-up finish. Bevat siliciumdioxide,
die de rimpels zichtbaar vermindert en kleine
onvolkomenheden in de huid verbergt.

Vormt een onzichtbare laag om je make-up te
beschermen. Plakt niet en geeft de huid geen
trekkerig gevoel.

``Met kaolien die talg absorbeert
``Zeer efficiënt met long lasting effect

STAP 2
Bronzer
• wangen
• neus

Versterkt het
contour-effect en voegt
een natuurlijke glans
toe aan de huid.
STAP 3

Highlighter

MINERALE LOSSE POEDER

``Voor een gezonde gloed dag in en uit
``In de vorm van een lichte, hydraterende
nevel

10 g

100 ml | UM1

142,50 Eur / 100 g

11,95 Eur / 100 ml

14,25 EUR

• onder de jukbeenderen
• onder de kaaklijn
• op zijkanten van de neus

Dit creëert een schaduweffect
en benadrukt je jukbeenderen.

P020

LANGDURIGE
MAKE-UP
AFWERKING

Contour poeder

11,95 EUR

• wenkbrauwboog
• boven de jukbeenderen
• neusbrug
• onder de ogen
• cupido’s boog
• in het midden van het voorhoofd
• op de slapen
• op de kin

Benadruk het centrale gedeelte van je
gelaat. Voegt glans toe en reflecteert licht
om imperfecties te verbergen.
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MIX & MATCH
Kies, match, meng en vervang! Met Mix & Match heb je de volledige keuzevrijheid uit cosmetica die perfect
in je pallet zal passen! Oogschaduwen, blushes, poeders, highlighters - kies je favorieten om je droomset
samen te stellen. Dankzij de nieuwe XL en XXL palette heb je zelfs nog meer opties!

XXL PALETTE

XL PALETTE

XXL PALETTE

XL PALETTE

608121

608120

21,90 EUR

17,50 EUR

Hierin kan je opbergen:

24 x

12 x

Hierin kan je opbergen:

6x

16 x

8x

4x

CREEER MIX & MATCH SETS
STAP 1

STAP 2

STAP 3

SELECTEER

COMBINEER

RUIL

Ideale palletten, aangepast aan jouw noden

Eender welk beauty product

Wanneer je maar wilt - Experimenteer
met de mogelijkheden. En speel met het
aanbod aan producten

Example

Example

Oogschaduw

XL

large
Blush en
highlighter

small
XXL

Poeder
Example

Example

MIX & MATCH PALETTES
MIX & MATCH PALETTES

Ideaal voor diegenen die houden van
praktische dingen en gemakkelijk in gebruik.
Het is de plaats voor jou om alle producten in
op te bergen die je nodig hebt om een perfecte
make-up look te creëren. Enkel je verbeelding
limiteert je!

EEN COMFORTABELE MAGNETISCHE STRIP
– ZOWEL PERFECT VOOR DAGDAGELIJKS
GEBRUIK ALS VOOR OP REIS

LARGE PALETTE

SMALL PALETTE

LARGE PALETTE

SMALL PALETTE

608102

608101

11,60 EUR

14,60 EUR
Hierin kan je opbergen:

8x

4x

Hierin kan je opbergen:

2x

4x

2x

1x
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MIX & MATCH

Radiant Glow en Cinnamon Roll zijn producten die je bijna op het einde van je make-up routine
gebruikt. Je hebt slechts een kleine hoeveelheid nodig om je gelaat te laten stralen. Deze laatste stap
zal ervoor zorgen dat je dagdagelijkse make-up een perfecte look is!

Alles wat je nodig hebt in één plaats. Creëer je eigen pallet vol met leuke MIX & MATCH producten.
RADIANT GLOW
MIX & MATCH CONCEALER
RARE PEARL

601309

LIGHT PEACH

601310

MIX & MATCH MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

``Benadrukt de

Verbergt alle imperfecties onmiddellijk! Het heeft een crèmige textuur en
perfecte compositie. Het is een multi-functioneel product: je kan het op je
hele gelaat gebruiken of om donkere kringen onder je ogen te verbergen
(aangezien het geen uitdrogende bestanddelen bevat).

``Een jeugdig, fris en

``Wil je dat de concealer lang behouden blijft? Dep er dan

voorzichtig wat los poeder overheen en werk af met de makeup setting spray.

VERBERGT ONEFFENHEDEN

602018

huidskleur en
verheldert de huid
stralend effect

``Gezonde en uitgeruste
look

1,5 g

7,95 EUR

VERHELDERT
EN VERJONGT
OPTISCH

530,00 Eur / 100 g

MIX & MATCH POEDER
MIX & MATCH POWDER

13 g, 14 g, 15 g

13,50 EUR
103,85 Eur / 100 g,
96,43 Eur / 100 g,
90,00 Eur / 100 g

``Bronzing poeder
``Natuurlijk gebruind
effect

complexie

14 g

13 g

602019

``Verheldert je

GARANDEERT EEN
LANGDURIGE MAKE-UP

15 g

CINNAMON ROLL

``Voor elk huidstype
GEZONDE EN
STRALENDE
COMPLEXIE

END 2019
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POEDER
POWDER

PORCELAIN

602002

GLINSTEREND

SAND BEIGE

602005

NATURAL BEIGE

602004

CAMEO BEIGE

602006

WARM ALMOND

602003

GOLDEN TAN

602001

14 g
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13,50 EUR
96,43 Eur / 100 g
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MIX & MATCH HIGHLIGHTER
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

Eén toets van de kwast is voldoende om je gelaat te
laten stralen met de nodige glamour.

THE ONE

``Ontspannen effect
``Glamour-stijl
``Natuurlijke uitstraling van de huid

602102

6,5 g

7,95 EUR

AFTERGLOW

122,30 Eur / 100 g

602103

WHITE GOLD

602101

MIX & MATCH BLUSH
MIX & MATCH BLUSH

COCKTAIL PEACH

602202

DESIRE

602203

Mix & Match blush doet je huid herleven door ze een
natuurlijke glans te geven.

``Energiek effect
``Verzekert een gezonde huidskleur
``Verspreidt evenredig
6,5 g

7,95 EUR

WILD SUNSET

122,30 Eur / 100 g

602204

END 2019
TR
CHARISMA

602201

GA

AMOUR

602205

LIBERTÉ

602206
GLINSTEREND

OOGT FRIS EN JEUGDIG
VOOR ELKE HUID

VOOR BLUS

H
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MIX & MATCH
MAT EFFECT

FIRST LOVE

(3 g) 606012

ANONYMOUS
(2,8 g) 606022

PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

NAUTICA
(2,5 g) 606017

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

CHERRY COLA
(3 g) 606006

DARK CHOCOLATE ALCHEMY
(2,8 g) 606018 (2,5 g) 606004

SATIJN EFFECT

DOLCE VITA

(2,5 g) 606015

COLD SUGAR

(3 g) 606019

WRAPPED IN SILK GALAXY

(2,8 g) 606013

(2,8 g) 606010

SIN

(3 g) 606014

COPPER GODDESS

(3 g) 606016

GLAMOUR MET GLINSTERS

NAKED SHIMMER

(2,5 g) 606020

SHOWTIME

(2,5 g) 606009

INFUSION

(3 g) 606003

AUBERGINE QUEEN

(2,8 g) 606007

GLINSTEREND EFFECT

SILVER LINING

(2,6 g) 606008

MOONDUST

(2,8 g) 606021

GOLDEN RULE

(2,5 g) 606011

LOVELY ORCHID

(2,6 g) 606074

MIX&MATCH
OOGSCHADUW
MIX & MATCH EYESHADOW

2,5 g, 2,6 g, 2,7 g, 2,8 g, 3 g

5,95 EUR
238,00 Eur / 100 g
228,85 Eur / 100 g
220,37 Eur / 100 g
212,50 Eur / 100 g
198,33 Eur / 100 g

HET PALLET BEVAT DE
VOLGENDE OOGSCHADUW:
• LOVELY ORCHID (606074)

END 2019
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• ULTRAMARINE (606071)
• INFUSION (606003)
• SILVER LINING (606008)
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MIX & MATCH
SELECTEER EEN OOGSCHADUW DAT PERFECT BIJ JOU PAST
BLAUW OF GRIJS
•

Contrasterende kleuren: bruin, koper,
beige, goud, oranje, perzik, koraal, paars,
roos

•

Harmoniserende kleuren: grijs, blauw,
tin, zilver

GROEN
•

Contrasterende kleuren: violet, roos,
paars, koraal

•

Harmonieuze kleuren: groen, beige,
goud, koper, bruin, grijs, tin

BRUIN
•

Contrasterende kleuren: navy blauw,
blauw, groen, turquoise, violet, paars, roos

•

Harmonieuze kleuren: bruin, beige,
koper, goud, oranje, koraal

HET PALLET BEVAT DE
VOLGENDE OOGSCHADUW:
• FIRST LOVE (606012)
• DOLCE VITA (606015)
• PEACH PASSION (606002)
• COPPER GODDESS (606016)
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MIX & MATCH
De professionele Eye zone creator zal je verleiden met een verleidelijke look. Kies jouw favoriete kleuren en
bevestig ze aan innovatieve paletten die je toestaan om oogschaduw snel en precies aan te brengen.

CREAMY FLASH

606060

GOLDEN HAZE

606058

EYE ZONE CREATOR

EYESHADOW REFILL

EYE ZONE CREATOR

SILVER SHINE

606063

EYESHADOW REFILL

Dit multifunctioneel product voor oogmake-up
past in elk make-up tasje!

``Perfecte make-up
``Waterresistent
``Past in elk make-up tasje
``Meervoudig gebruik: gewoon onder

water houden, laten drogen en je kan het
opnieuw gebruiken!

PRETTY IN VIOLET

606067

606066

13,50 EUR

606064

BROWN SHIMMER

606062

TRUE BLACK

606065

END 2019
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HET STAAT TOE OM EEN
PRECIEZE LIJN
TE MAKEN

``Breed assortiment aan kleuren
``Langhoudende formule
``Gemakkelijk in gebruik
0,8 g

9,95 EUR
1243,75 Eur / 100 g

GENOEG INHOUD
VOOR 150
APPLICATIES

TAUPE GLOW

Gold Cinnamon of Shiny Silver? Of misschien beide?
Selecteer jouw favoriete oogschaduw en bevestig ze
aan de professionele Eye Zone Creator.

VERSPREID
DE OOGSCHADUW
EVENREDIG
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MIX & MATCH
Als ogen de vensters naar je ziel zijn, dan zijn je wenkbrauwen het kader. Daarom is het zo belangrijk
om je wenkbrauwen te benadrukken. Laat je wenkbrauwen er geweldig uitzien dankzij de MIX &
MATCH Eyebrow Creator! Dit is een meerwaarde voor vrouwen.

WENKBRAUW
CREATOR

WENKBRAUW CREATOR
NAVULLING

EYEBROW CREATOR

EYEBROW SHADOW REFILL

Droom jij van perfecte wenkbrauwen?
Met de Mix & Match Eyebrow Creator ligt
deze droom binnen handbereik!

Perfect matchende natuurlijke kleuren die perfect je
wenkbrauwen highlighten.

9,95 EUR
1243,75 Eur / 100 g

607023

Perfect voor brunettes

DEFINIEERT JE
WENKBRAUWEN
SNEL EN PRECIES

Perfect voor blondharigen

GEEFT JE WENKBRAUWEN
EEN PERFECTE
VORM

607024

607022

PURE BROWN

LIGHT BROWN

13,50 EUR

0,8 g

ALMOST BLACK

wenkbrauwen

``Perfecte dosering
``Gemakkelijk in gebruik
``Handig en compact
607025

``Verzekert een natuurlijk effect
``Accentueert de wenkbrauwen
``Gemakkelijk in gebruik
``Vormt de wenkbrauwboog perfect

Perfect voor vrouwen met kastanjebruin haar

``Accentueert de kleur en vorm van je
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NIEUW

Verleid en charmeer met je ogen! Met onze producten zorg je iedere dag voor de perfecte contour
van je ogen en een bijzondere look die indruk achterlaat.De mooie kleuren en extreem duurzame
producten zullen je look nog verleidelijker en onweerstaanbaar maken!

NS

GLINSTERENDE OOGSCHADUW
IN CREMEVORM
SC

GE

Het laat een boeiende, intense glans achter op de oogleden.
Dankzij de crèmige poeder consistentie is het makkelijk aan
te brengen en hoopt het niet op in de vouwen van de huid.

HIK

GA

LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW

T VOO R

VE

``Extreem efficiënt en duurzaam, het blijft een ganse
dag

``Geeft je oogleden een waanzinnige glans
``Plakt niet, schilfert niet
3,5 g

19,95 EUR
570,00 EUR / 100 g

DIT PRODUCT ZAL OP EEN LATER TIJDSTIP
BESCHIKBAAR ZIJN

ICE PALACE

607028

END 2019
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GOLDEN TREASURE

607030

MAAK PLEZIER MET MAKEUP
GEDIPLOMEERDE
KLEURENVERZADIGING DOOR EEN
ANDERE LAAG AAN TE BRENGEN

COPPER GRACE

607026

GENIET VAN HET
GEMAKKELIJK GEBRUIK
NEEM EEN KLEINE HOEVEELHEID
OP JE VINGER EN BRENG AAN OP JE
OGEN

607027

VIOLET VELVET

607030

BLUE DEPTH

607028

METALLIC TEAL

607029

GRAPHITE DIMENSION

607026

OCEAN REFLECTION

KR05

DARK BLUE

KR01

607031

CLASSIC WHITE

END 2019
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AUTOMATISCH OOGPOTLOOD
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Zoek je een expressieve oog make-up met langdurig effect?
Wij maken het mogelijk! Dankzij onze innovatieve, waterproof
formule, blijft het vlekvrij tot 12 uur lang! Het potlood werkt
perfect zowel voor dagmake-up als voor avondmake-up. Het
tekent dunne en dikkere lijnen met uiterste precisie. Dankzij het
uitgebreid assortiment aan kleuren vind je zeker wat je nodig
hebt.

``Perfect aan te brengen dankzij zijn textuur
``Functioneel met ingebouwde slijper. Vergemakkelijkt
een precieze applicatie.

KAJAL OOGPOTLOOD

``Breed assortiment kleuren – je vindt zeker wat je
nodig hebt.

LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL

``Oogheelkundig getest

Charmeer anderen met je mooie look. Gebruik het
oogpotlood op je waterlijn om je ogen optisch te
vergroten en om tekenen van vermoeidheid weg te
nemen. Deze waterproof formule gecombineerd
met een hoge pigmentatie verzekert buitengewone
duurzaamheid – tot wel 12 uur.

0,31 g

2000,00 EUR / 100 g

p ro
te r
wa

6,60 EUR

p ro

0,33 g

te r

``Extreem duurzaam en resistent tegen vlekken
``Met een handige ingebouwde slijper
``Oogheelkundig getest

2000,00 EUR / 100 g

of

``Gebruik het om je ogen optisch te vergroten en
ze een uitgeruste, frisse look te geven

6,60 EUR

of

Resultaat: GROTERE OGEN ,
FRISSERE LOOK

wa

607032

DECADENCE BLACK

99

ECRU IDEAL

98

Resultaat:
EXPRESSIEVE
HYPNOTISERENDE
LOOK

100
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OOGSCHADUW PRIMER
EYESHADOW BASE

Verhoogt de intensiteit en de diepte van je kleur.
Verlengt de levensduur van oogmake-up.

CB01

``Verbergt onvolkomenheden en egaliseert je
tint

``Geschikt voor alle soorten oogschaduw

DEEP BLACK

607001

4g

8,80 EUR
220,00 Eur / 100 g

DIAMANT OOGPOTLOOD
DIAMOND EYE PENCIL

GEBRUIK HET BLENDING
PENSEEL OM SMOKEY
EYS TE CREEREN

Met de stralende glans van diamanten voor een schitterende
uitstraling! Gebruik de bijgevoegde spons, voor de ultieme
verleidelijke smokey look.
CRYSTAL BLACK

KR11

``Stylish
``Waterproof
0,34 g

7,10 EUR
2088,24 Eur / 100 g

VLOEIBARE EYELINER

BEWAAR

in verticale positie
met de punt naar beneden

END 2019
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LIQUID EYELINER

CARBON BLACK

EL02

1,1 ml

9,95 EUR
904,55 Eur / 100 ml

BOTTLED EYELINER

Intense zwartheid en ongelovelijke precisie komen
samen tot speelse, flirterige oogmake-up.

``long-lasting effect, bijwerken is niet nodig!
``hypoallergeen

Benadrukt de contouren van je ogen op prachtige wijze en geeft
ze een intensere look door de wimpers dikker te maken.

``Geweldige manier voor snelle en stijlvolle make-up
``Gemakkelijk aan te brengen

EYELINER

5 ml

KA
T T EN O O G

9,95 EUR
199,00 EUR/ 100 ml
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WENKBRAUW SET
EYEBROW SET

Praktische case bevat wax om je
wenkbrauwen mee te vormen, twee matte
poeders om ze te stylen en een highlighter
voor een meer nadrukkelijke wenkbrauw.

``Definieert de wenkbrauwen en

garandeert een stijlvolle en natuurlijke
look

5,2 g | ZB1

14,50 EUR
278,85 Eur / 100 g

VOOR ELK HUIDTYPE

MAAK JE LOOK EXPRESSIEVER IN 3 STAPPEN
STAP 1

STAP 2

STAP 3

WENKBRAUW POTLOOD

• Geef je wenkbrauwen vorm
met één van de 2 matte
poeders

• Fixeer je wenkbrauwen met
de wax

• Benadruk de
wenkbrauwboog met een
lichte poeder

Benadrukt de vorm van je wenkbrauwen en laat ze
er dikker uitzien.

AUTOMATIC BROW PENCIL

``Garandeert een natuurlijk uitziende en
langdurig blijvende kleur

``Handige puntenslijper aan de bodem
0,31 g

6,60 EUR
2129,03 Eur / 100 g

BISTRE

PE02

AUBURN

PE01

104

105
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VOLUME
VAN WEL 13,5 ML

PHENOMENAL
MASCARA

LEGENDARISCHE FULL HD
WIMPERS MASCARA
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

PHENOMENAL MASCARA

Dankzij de geadvanceerde formule geeft de mascara je wimpers
extreem veel volume, maakt ze je wimpers flirterig krullend en verlengt
ze je wimpers maximaal lang. Een speciaal ontworpen penseel scheidt
en benadrukt elke wimper, zelfs de korste.

Geavanceerde formule en een zeer
nauwkeurige borstel garanderen
prachtige wimpers met panoramisch
effect. Bevat een innovatief ingrediënt
dat de groei van de wimpers stimuleert

END 2019
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``Optisch dikkere wimpers al na het eerste gebruik

``Geen vlekken
``Bevat wax dat de conditie van de wimpers verbetert
``Lift de wimpers perfect
``Dankzij walnootextract en innovatieve hexapeptide-1 geeft het je
wimpers een subtiel gekleurd effect.

13,5 ml | 607039

17,85 EUR
132,22 EUR / 100 ml

``Langere, dikkere, gekrulde
wimpers die niet plakken

``Flexibele mini-borstel legt de

volmaakte nadruk op zelfs de
kleinste, zachtste wimpers

MULTIDIMENSIONAAL
FULL HD EFFECT

10 ml | M006 INTENSE BLACK

KA
T T EN O O G

11,75 EUR
117,50 Eur / 100 ml

3 STEP MASCARA
3 STEP MASCARA

Een innovatieve formule die de
wimpers hydrateert en ze een stralend
volume geeft.

``3 in 1: langere, dikkere en
gekrulde wimpers

``Dankzij de bijzondere vorm van

de borstel kan je zelfs tot aan de
wortel mascara aanbrengen

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,75 EUR
146,88 Eur / 100 ml

LASH EXPERT
MASCARA

WATERPROOF
MASCARA

LASH EXPERT MASCARA

VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Perfecte oog make-up die tot maximaal
12 uur aanhoudt, zonder vlekken of
verkruimeling.

Geeft volume aan je wimpers! Het
borsteltje laat toe om de mascara
evenredig aan te brengen van wortel
tot punt en stimuleert zo het volumeeffect. De siliconen die zijn opgenomen
in de formule zorgen dat de mascara
lang blijft zitten. Met één knipoog heb
je super gedefinieerde wimpers!

``Maximaal verlengde en flirterig
gekrulde wimpers

``Een asymmetrische, flexibele

borstel: vormt en krult de
wimpers met de grotere borstels,
bedekt en scheidt zelfs de
kleinste haren met de kleine
borstel

11 ml | M007 GLAM BLACK

11,75 EUR
106,82 Eur / 100 ml

``Waterproof eigenschappen,

beschermt je wimpers tegen
water en hydratatie

``De formule is gemaakt zonder
ingrediënten van dierlijke
oorsprong

8 ml | 607108

12,65 EUR
158,25 Eur / 100 ml
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WATERPROOF WIMPER
TOP COAT

LASH ENHANCING SERUM

WATERPROOF LASH TOP COAT

Dankzij bimatoprost, het actieve ingrediënt
in ons serum (tevens het meest effectieve
haargroeistimulant) worden je wimpers zichtbaar
dikker en sterker. Geschikt voor contactlensdragers
(verwijder de lenzen voor gebruik). Ook geschikt
voor gebruik na chemotherapie, henna behandeling,
nepwimpers en permanente make-up.

Brengt een onzichtbaar laagje aan die elke
mascara waterdicht maakt. Voorkomt
verkruimeling en vlekken.

``Beschermt je wimpers tegen
vochtigheid en water

``Hypoallergeen
8 ml | WM1

10,75 EUR
134,38 Eur / 100 ml

EYELASH ENHANCING SERUM

WENKBRAUW & WIMPER
CREATOR
BROW & LASH CREATOR

Een onvervangbaar duo van wenkbrauw gel en
mascara primer, samengebracht zodat iedereen kan
genieten van de charme van perfecte oogmake-up!

``Transparante gel houdt wispelturige

wenkbrauwharen in bedwang en behoudt hun
vorm

``Wimpers worden langer en dikker
``Voedt en herstelt zelfs de zwakste haren

``Primer verdikt en verlengt de wimpers voor

3 ml | 607107

``Versterkt het effect van mascara bij elke

998,33 Eur / 100 ml

14 ml | BL1

29,95 EUR

een uitzonderlijk volume
toepassing

10,75 EUR
76,76 Eur / 100 ml
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LIPPEN
Zachtjes omlijnd of in een sterke, gesatureerde kleur? Wij geven je ongelimiteerde keuze!

HOT RED

MAUVE

CRIMSON

CREAMY

604014

604010

604009

604016

TAFFY

BLUSH

ROSE

VIOLET

604011

604017

CERISE

604012

AMAZING
NUDE

PASSIONATE CLASSIC
FIRE
RED

604221

604015

604222

CUTE
PINK

604223

BLAZING
CORAL

SMOKED
LYCHEE

VIBRANT
FUCHSIA

DEEP
PINK

SPLENDID
MAGENTA

PASSIONATE
RED

SWEET
CORAL

CARMINE
BLISS

BURGUNDY
WINE

PLUM
CHOCOLATE

604225

604220

604224

604231

604229

604232

604226

604228

604230

CLARET

604018

LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Deze matte lippenstift blijft wel uren op je lippen zitten. Het verzekert een
perfect, intens matte afwerking. De ultra-lichte formule zal je lippen niet
zwaar laten voelen zodat je een uniek gevoel van comfort ervaart. Dankzij de
waardevolle natuurlijke ingrediënten, zoals bijenwas en avocado-olie droogt de
lippenstift je lippen niet uit. Het is gemakkelijk aan te brengen en een kleur die
lang houdt – zonder vlekken, uitdroging of plakkerig gevoel. Vanaf het eerste
gebruik zal je verliefd zijn op dit product.

``Je lippenstift continu bijwerken behoort nu tot het verleden – deze
lippenstift blijft tot wel 6u lang op je lippen zitten

``Unieke compositie verzekert een intens matte kleur die je lippen

LIPPENSTIFT
COLOR INTENSE LIPSTICK
COLOR INTENSE LIPSTICK

Een must-have voor je make-up tasje! Biedt een volledige dekking en een intens matte kleur.
Het aanbrengen van de lipstick is een puur plezier en dankzij de crèmige textuur is het ook
makkelijk om aan te brengen. Bevat voedende chiazaadolie dat de lippen beschermt tegen
uitdroging. Je lippen zullen er verleidelijk en zacht uitzien! Maak je droom waar met de
COLOR INTENSE classic lipstick!

``Garandeert een fluweelzachte afwerking en intense kleur die lang behouden blijft
``De unieke formule bevat chiazaadolie dat je lippen goed hydrateert en voedt
``Niet kleverige formule en crèmige textuur biedt een langdurig gevoel van comfort.

``De precieze aplicator, het fijne aroma en de zijdezachte consistentie
maken de applicatie een waar genot.

4,2 g |

6 ml

241,67 Eur / 100 g

13,85 EUR

RAVISHING
ROSE

604235

604234

604013

MATTE VLOEIBARE LIPPENSTIFT

hydrateert

CLASSIC
NUDE

10,15 EUR

END 2019
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230,83 EUR / 100 g
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604233

604227

110

111

MAKE-UP REMOVERS
Een gezonde huid en perfect ogende tint kan alleen worden bereikt door de huid in de ochtend en voor het
slapen gaan goed schoon te maken. Houd daarom altijd de juiste make-up removers bij de hand zodat je het
nooit meer kunt vergeten!

MAKE-UP REMOVER DOEKJE

2 PHASE MAKE-UP REMOVER

MICELLAIRE LOTION

MAKEUP REMOVER TOWEL

2 PHASE MAKEUP REMOVER

MICELLAR LOTION

Reinigt grondig, zelfs waterproof make-up,
zonder het gebruik van cosmetische producten.

Zachte formule verwijdert oog- en lipmake-up
effectief. Werkt ook met waterproof make-up.

Verwijdert make-up en reinigt de huid, bereidt
het voor op verdere behandeling.

``Maak het vochtig met water
``Geschikt voor alle huidtypes, zelfs de

``Hydrateert de huid en maakt haar glad

``Gemaakt van rozenwater en Rosa

``Hypoallergeen, geschikt voor gevoelige

``Heerlijk verfrissend gevoel voor de huid

meest gevoelige huid

608107

11,60 EUR

en zacht

ogen of contactlensdragers

150 ml | 609001

11,40 EUR
7,60 Eur / 100 ml

Centifolia bloemblaadjes

150 ml | 609002

11,40 EUR
7,60 Eur / 100 ml
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HANDEN
Cliché maar waar: je handen zijn het visitekaartje dat je altijd bij je hebt, dus zorg goed voor ze! Voor
de dagelijkse verzorging van je handen en nagels hebben we een reeks versterkende conditioners
samengesteld zodat je gelakte nagels er altijd gezond en stijlvol uitzien.

NAGEL & NAGELRIEM
CRÈME

8 IN 1 NAGEL
CONDITIONER

CUTICLE & NAIL CREAM

NAIL CONDITIONER 8 IN 1

Een goed, dagelijks verzorgde nagelriem doet
wonderen voor de gezonde uitstraling van je
nagels.

Er bestaat geen betere multi-tasker dan
de 8 in 1: intensieve hydratatie, herstelt,
verstevigt en beschermt de nagel en laat
haar zijdezacht aanvoelen.

``Met argan olie en shea boter voor een
verstevigend en herstellend effect

``Hydrateert en herstelt de zachtheid en

flexibiliteit van de huid rondom de nagels

``Droogt snel op en heeft een

langdurige werking. Zichtbare
verbetering in de uitstraling en
conditie van beschadigde nagels

15 ml | KR1

``Voorkomt het breken en splijten

41,00 Eur / 100 ml

10 ml | N112

6,15 EUR

van nagels

9,10 EUR

L AMP N
DI
G

G EE

UV

O

N

91,00 Eur / 100 ml

7 dagen

NAGEL CONDITIONER MET
KERATINE
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN

Ontwikkeld voor gespleten nagels.

NAGELLAK TOP COAT
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Een feilloze manicure dat ongelooflijk lang op je nagels blijft? Wij hebben
het mogelijk gemaakt! Deze nagellak top coat zal je gelakte nagels het
effect geven van een professionele manicure zonder het gebruik van een
UV-lamp. De unieke formule werkt effectief tegen het voorkomen van
afblotten en voorkomt slijtage. Het geeft de nagels een waanzinnige glans
en benadrukt de kleurintensiteit.

``Geen UV lamp nodig
``Verlengt de houdbaarheid van een manicure tot wel 7 dagen
lang

``Kan verwijderd worden door eender welke nagellakremover
11 ml | 603152

8,20 EUR
74,55 EUR / 100 ml

``Keratine herstelt en versterkt de
nagel en helpt verdere schade te
voorkomen

10 ml | N109

6,15 EUR
61,50 Eur / 100 ml

NAGELVERHARDER
NAIL HARDENER

Diamantpoeder versterkt de nagels en
geeft ze een langdurige glans.

``Uitstekend te gebruiken als primer
voor nagellak

10 ml | ON02

6,15 EUR
61,50 Eur / 100 ml
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MYSTERIOUS CLARET

MILKY DREAM

603120

603150

SMOKE RED

603115

SILVER CHROME

603134

PIECE OF CLOUD

PINK RAPTURE

603147

603143

PERFECT NUDE

COTTON CANDY

MAJESTIC COBALT

LEGENDARY FUCHSIA

COPPER LUSTRE

PASTEL HEATHER

OCEAN IN THE SUN

PASSIONATE LOVE

TRENDY BEIGE

LILAC EFFUSION

AMARANTH HAZE

CHIC PINK

GLAM BROWN

TRENDY VIOLET

MYSTERIOUS CLARET

REAL RED

603116

603146

603145

603149

STYLISH RED

N043

603136

603144

603123

603151

PEARLY RASPBERRY

603138

N039

603148

603139

N042

POSH RED

N044

N040

603142

603120

603114

METALLIC

NAGELLAK
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Ultra-glossy formule met een finish van gel.

``Zorgt voor een langdurige, verzadigde kleur en

uitstekende dekking al vanaf het eerste gebruik!

NAIL LACQUER DRYING SPRAY

Versnelt het drogingsproces van nagellak
en beschermt het tegen vlekken en krassen
tijdens het opdrogen.

``Bestand tegen afbrokkeling, breuken en slijtage
``Met een brede kwast

``Benadrukt de kleur en geeft je

11 ml

50 ml | ON03

94,09 Eur / 100 ml

14,70 Eur / 100 ml

10,30 EUR
NAGELLAKKLEUR
POSH RED (N044)

NAGELLAK DROGENDE
SPRAY

nagellak een prachtige glans

7,35 EUR

116

117

ACETONE NAGELLAK
REMOVER

ACETONVRIJE NAGELLAK
REMOVER

ACETONE NAIL POLISH REMOVER

ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Verwijdert nagellak snel en effectief. Bevat
vitamine E, wat de nagels hydrateert en pantenol,
wat bijdraagt aan gezonde nagels.

Verwijdert niet alleen nagellak maar helpt
ook de nagels in gezonde conditie te houden
dankzij de hydraterende effecten van
castorolie.

``Verwijdert zelfs de meest hardnekkige
nagellak

``Met vitamine E en panthenol voor een
goede verzorging van de nagels

150 ml | 603009

5,65 EUR
84,75 Eur / 100 ml

NAIL ART PENSELENSET
NAIL ART BRUSH SET

Maar liefst 15 verschillende kwasten om prachtige
nail art mee te maken.

``Voor het maken van bijzondere patronen,
lijnen, stippen en nuances, versierd met
zirconen en glitter

``Geschikt voor lak, gel, acryl
608001

14,20 EUR

``gemakkelijk aan te brengen
``aardbeiengeur met een vleugje vanille
150 ml | 603008

5,65 EUR
84,75 Eur / 100 ml
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ACCESSOIRES
Professioneel gereedschap maakt het voor iedereen mogelijk om beeldschone en professioneel
uitziende looks te creëren. Kies uit ons breed scala aan borstels, kwasten en andere sensationele
accessoires voor de perfecte make-up en verzorging.

1
POEDER KWAST NO. 402
POWDER BRUSH NO. 402

Geschikt voor het aanbrengen en verdelen van losse en geperste
poeders.

``synthetische kwast
608402

21,95 EUR
4
KABUKI KWAST
NO. 400

2

KABUKI BRUSH NO. 400

FOUNDATION KWAST NO. 403

Ideaal voor het snel aanbrengen van losse,
geperste en minerale poeders.

FOUNDATION BRUSH NO. 403

Ontwikkelt voor het aanbrengen van vloeibare foundation,
concealer en/of make-up primers.

``synthetische kwast

``synthetische kwast

608400

21,95 EUR

608403

14,60 EUR
3
SCHADUW KWAST NO. 408
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Perfect voor het aanbrengen van precieze oogmake-up! Het ene
uiteinde laat toe om je oogschaduw perfect aan te brengen op je
oogleden en het andere uiteinde is perfect voor het creëren van kleine
schaduweffecten of een eyeliner lijn op de wimperrand. Zijn vorm
vergemakkelijkt productapplicatie.

``Synthetische kwast
608408

8,75 EUR
1

2

3

4

120

WENKBRAUW PENSEEL NO. 404
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Voor het aanbrengen van wenkbrauwcosmetica zoals poeder, crème,
gel en wax.

``Synthetische kwast
608404

13,10 EUR
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OOGSCHADUW
MINI-PENSEEL NO. 406
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Perfect voor het nauwkeurig aanbrengen van alle soorten
oogschaduw.

``Synthetische kwast
608406

7,95 EUR

BLENDING KWAST NO. 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Zijn vorm is perfect voor het aanbrengen van oogschaduw
op je oogleden. Het laat de kleuren in elkaar overvloeien en
vermindert het risico van harde lijnen in je oogmake-up.

``Synthetische kwast
608410

10,95 EUR

BLUSH KWAST NO. 405
BLUSH BRUSH NO. 405

Uitermate geschikt voor het aanbrengen van blushes,
contouring poeder en highlighters.

``Synthetische kwast
608405

HIGHLIGHTING
KWAST NO. 409

14,60 EUR

FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Perfect voor het aanbrengen van highlighter. Helpt om een
natuurlijk eindresultaat te bekomen.

``Synthetische kwast
608409

14,60 EUR

LIP KWAST NO. 407
LIPS BRUSH NO. 407

Waarborgt een snelle en gelijke applicatie van eender welke
lipstick, lipgloss of crèmige textuur.

``Synthetische kwast
608407

9,95 EUR

BRONZING KWAST NO. 401
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Ontwikkeld voor het aanbrengen van
zelfbruiners en highlighting poeders.

``Synthetische kwast
608401

21,95 EUR
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GELAATSMASKER KWAST
FACIAL MASK BRUSH

Verzeker jezelf van een hygiënische, snelle en
nauwkeurige verdeling van gezichtscrèmes
en maskers. De synthetische haren van de
kwast absorberen nauwelijks en zorgen voor
een geleidelijke verspreiding van je favoriete
product.

``Gemakkelijk schoon te maken en droogt

snel op. De platte vorm en synthetische
haren maken het makkelijk om producten
te mengen en aan te brengen

608003

7,30 EUR

KABUKI KWAST IN
REISETUI
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Altijd bij de hand! Deze handige travel size
case is perfect voor op reis en past prima in
je handtas. Geschikt voor losse, geperste en
minerale poeders.

``Synthetische kwast
608002

18,95 EUR

PROFESSIONELE KWASTENSPRAY

SILICONE BRUSH CLEANER

PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

SILICONE BRUSH CLEANER

Na het opspuiten zijn je kwasten zo goed als nieuw, maakt
ze direct gereed voor verder gebruik. Zeer effectief in het
verwijderen van make-up en andere cosmetische restanten.
Aanbevolen voor cosmetische kwasten van zowel natuurlijke als
synthetische haren.

Snelle en efficiënte reiniging van make-up
borstels en kwasten. Tip: gebruik een
beetje water en shampoo voor een nog
spectaculairder resultaat!

``Reinigt kwasten grondig
``Speciale ingrediënten houden de haren van de kwast
sterk en laten een fijne geur achter

100 ml | 608113

7,30 EUR
7,30 Eur / 100 ml

``In de vorm van een handschoen voor
de vingers, voor het perfecte bereik.

608106

5,80 EUR
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MAKE-UP CASE
AFMETINGEN:
24 x 22 x 18 cm

LATEXVRIJE MAKE-UP SPONS
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Geweldig hulpmiddel voor het aanbrengen van je make-up. Ideaal
voor het aanbrengen van bijvoorbeeld foundation en concealer.

``Latexvrij
``Unieke vorm voor ongekende precisie
608104

11,50 EUR

SILICONE MAKE-UP SPONS
SILICONE MAKEUP SPONGE

Zachte siliconen spons helpt je bij het verspreiden van vloeibare,
semi-vloeibare en crèmige make-up: foundation, blush of de basis.
Absorbeert niet, voor een optimaal resultaat! De bredere kant van
de spons is perfect voor het aanbrengen van make-up op je hele
gezicht, terwijl de nauwe kant zeer geschikt is voor het preciezere
make-up werk, zoals de binnenste hoeken van de ogen en neus.

MAKEUP CASE

Deze case heeft genoeg ruimte voor alle producten en accessoires
die je maar nodig hebt voor je make-up of manicure! Uitgerust met
een spiegel, bevestigd onder de cover. Verkrijgbaar in drie opvallende
kleuren: zilver, zwart en roze.

``Perfect voor het opslaan en vervoeren van cosmetica
``Dubbelzijdig met vier uitschuifbare plankjes
silver | 608114
black | 608115
pink | 608116

38,95 EUR

``Ideaal voor het aanbrengen van make-up zonder vlekken
of strepen

``Gegarandeerd hygiënisch – simpelweg uit te spoelen met
water

608112

9,95 EUR

MAKE-UP KWASTENRIEM
MAKEUP BRUSH BELT

Heeft wel 28 zakken in verschillende formaten voor kleine en grote
kwasten, evenals ruimte voor andere make-up accessoires. Je favoriete
make-up altijd paraat.

``Perfect voor zowel professionele make-up artiesten als voor
de enthousiaste beginner

MAKE-UP SPONS

MATTEREND PAPIER - ROL

``Heupriem, verstelbaar

MAKEUP SPONGE

BLOTTING PAPER ROLL

Voor het perfect en geleidelijk aanbrengen van make-up primer,
foundation, vloeibare concealer, crème en blush.

Perfect matterend, redder in nood bij een glimmende of
vettige huid.

608108

``Handige vorm voor comfortabel gebruik

``Tast je make-up niet aan
``Met een handige snijrand – gebruik enkel wat je

608103

9,95 EUR

nodig hebt!

608105

5,65 EUR

35,00 EUR

WIKKEL JEZELF IN IN
OVERWELMENDE GEUREN

Parfums hebben een uitzonderlijke kracht om magie te verspreiden. De meesten van ons
zoeken naar parfum wanneer we ons willen onderdompelen in etherische mist. Wij hebben
besloten om nog een stap verder te gaan en de unieke, prestigieuze product lijn PURE
HOME te ontwikkelen. Dankzij de lijn zal je je favoriete geuren in het dagelijks leven overal
kunnen ruiken. Vanaf nu worden simpele huishoudtaken een waar plezier en je huis zal zich
vullen met een buitengewoon aroma. Welkom in de magische wereld van PURE HOME.
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PURE HOME
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NIEUWIGHEDEN
De exclusieve PURE HOME lijn werd uitgebreid met maar liefst
15 Home Ritual geurkaarsen (p. 130 – 131), nieuwe versies van
de geurstokjes home ritual (p.132) alsook de kleerkastgeuren
werden vernieuwd (p.133). Geïnspireerd op de bestverkopende
PURE en PURE ROYAL parfums zullen zij de ruimte vullen met
een aangename geur. Hun stijlvol design kan dienen als verfijnde
decoratie bij elk interieur! Ontdek de boeiende aroma’s van jouw
favoriete parfum in een nieuwe versie.
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PURE HOME

NIEUW

De prestigieuze PURE HOME lijn verbaast niet enkel met zijn unieke geuren maar ook met het extreem stijlvol
design. We hebben de mooiste geurcomposities gekozen die toelaten om een thuis ritueel te creëren om om
de zintuigen van je familie te verwennen en je gasten te betoveren.

HOGE KWALITATIEVE NORM
HOME RITUAL geurkaarsen met het RAL-keurmerk onderscheiden zich door:

``geurintensiteit,
``optimaal brand gedrag,
``wiek kwaliteit – een sterk katoenen wiek met gepaste dikheid, bestendig tegen breken,
``minimaal roken – zodat het de luchtwegen niet kan vervuilen,
``verminderde hoeveelheid roet – verzekert dat de kaars zijn aantrekkelijk uiterlijk blijft behouden zelfs na gebruik.

HOME RITUAL GEURKAARS
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Met een bekoorlijke geur en de hoogste
kwaliteitsnorm. Het brengt een sensuele
sfeer in huis en tegelijkertijd zorgt het voor
een smakelijke decoratie in elk interieur.
Bevat parafine geproduceerd in een modern
hydrobehandelingsproces dat voldoet aan de
beperkende verplichtingen van de Duitse RAL
normen

``Brandduur van 35 tot 40 uur
``Elegant design
``Met tijdloze PURE en PURE ROYAL geuren
150 g

28,50 EUR
190,00 EUR / 1 kg

VOOR HAAR
719171 / PURE ROYAL 171
719359 / PURE ROYAL 359
719809 / PURE ROYAL 809
719018 / PURE 18
719020 / PURE 20
719032 / PURE 32
719413 / PURE 413
719436 / PURE 436

VOOR HEM
719199 / PURE ROYAL 199
719823 / PURE ROYAL 823
719052 / PURE 52
719110 / PURE 110
719472 / PURE 472
719473 / PURE 473

HOE WERKT DEZE GEURKAARS
Voor je de kaars aansteekt, knip je de wiek tot ongeveer 5mm hoogte. Dit zorgt ervoor dat de vlam stabiel
zal blijven en voorkomt dat de kaars gaat smeulen. Laat de kaars branden voor minstens 3 à 4 uur zodat de
wax evenredig smelt en zodat de kaars zijn rijke geur gelijkmatig kan verspreiden.
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PURE HOME

GEPARFURMEERD
STRIJKIJZER VLOEISTOF
PERFUMED IRONING LIQUID

GEURSTOKJES HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Ze laten je een buitengewoon geurend huisritueel
ervaren. Sta jezelf een beetje luxe toe met unieke
geuren in een unieke setting.

``Verfijnde geurcomposities
``Elegant design
``Langdurig – tot wel 70 dagen!
100 ml

28,50 EUR

NIEUW

Ontdek welk plezier je kunt hebben bij het
strijken! Je hoeft enkel ong. 5ml van de
vloeistof in je strijkijzer te doen om je kleren
fantastisch te laten ruiken. Verkrijgbaar in
drie varianten: pure 10, pure 23, pure 81.

``Laat kleren heerlijk ruiken
100 ml

704015 / PURE 10
704016 / PURE 23
704017 / PURE 81

6,80 EUR
68,00 Eur / 1 l

285,00 Eur / 1 l

NIEUW
GEURZAKJES VOOR DE
KLEDINGKAST
WARDROBE FRAGRANCE

VOOR HAAR
718005 / PURE 5
718018 / PURE 18
718021 / PURE 21
718032 / PURE 32
718081 / PURE 81
718413 / PURE 413

VOOR HEM
718052 / PURE 52
718056 / PURE 56
718134 / PURE 134
718472 / PURE 472
718473 / PURE 473

Unieke parfumgeuren voor in je
kledingkast en garderobe.

``Uitzonderlijke geuren voor thuis en
op kantoor

6,50 EUR
VOOR HAAR
708041/ PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708037 / PURE ROYAL 366

VOOR HEM
708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335

DRAAG ZORG VOOR JE HUIS
ZONDER ENIGE MOEITE
Goed verzorgd, proper en een heerlijk geurend huis is een plaats waar we graag vertoeven.
Om het schoonmaken tot een waar plezier te maken, hebben we een modern SMART
& CLEAN merk ontwikkeld. Het heeft de hoogste kwaliteit en is een synoniem voor de
moderne aanpak van thuiszorg. Met professionele producten kan je gemakkelijk je huis
opgeruimd en netjes houden. Streven naar perfectie was nog nooit zo gemakkelijk.
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SMART & CLEAN NIEUWIGHEDEN
Unieke plaatsen waar we de 15de en 16de verjaardag van FM WORLD zullen
vieren – Singapore en de Malediven – hebben ons geïnspireerd om twee unieke
geurcomposities te ontwikkelen. Vanaf nu kan je ze ontdekken in de Home perfume,
Vacuum freshener en Wardrobe fragrance (p.152-153). Vul je huis met deze geuren
en voel je op een paradijslijke vakantie! De Anti-fog glass cleaner (p.148) zal zorg
dragen voor glanzende ramen en spiegels en voorkomt de vorming van aandamping.
De effectieve Foam Washing-up liquid (p.139) zal zorg dragen voor een glanzende
vaat. Naast al deze nieuwe producten zal je ook nog 2 nieuwe geuren terugvinden
van de Luxury Fabric Softener (p.146).
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PRODUCTEN VOOR DE KEUKEN
Onze schoonmaakproducten zijn ontworpen voor jouw keuken, de belichaming van de passie en trots
die wij hebben in ons werk. We kunnen je de betrouwbaarheid van onze producten garanderen, want
wij gebruiken ze zelf ook! Wij willen dat je keuken een plek is die vriendelijk en hygiënisch schoon is.

AFWASMIDDEL

NIEUW

EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Deze innovatieve vloeibare formule verwijdert gemakkelijk al het
vuil, zelfs het meest hardnekkige vuil. Het schuimt perfect en is
extreem efficient.

``Creëert een actief schuim dat effectief de vaat proper
maakt, maakt ze perfect schoon en glanzend

``Sappige fruitige aroma’s die een dagelijkse taak

705014

transformeren in een echt plezier

750 ml

8,50 EUR
11,33 EUR / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

705015

AVOCADO
& BERRIES

``Uiterst efficiënt

RASPBERRY
Zoete en
verleidelijke
framboos
geur. Bevat
framboosextract
en allantoïne.

Subtiele combinatie
van avocado en
bosvruchten aroma’s.
Verrijkt met avocado
extract en panthenol.

8,65 Eur

Prijs met verstuiver:

9,25 EUR

EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER
DEGREASER EXTRA POWER

Geef vet geen kans meer met deze onverslaanbare
ontvetter – zelfs de meest hardnekkige vetvlekken en
aangekoekt vuil is een makkie.

``Maakt schoon zonder krassen of strepen
750 ml | 705009

7,85 EUR
10,47 Eur / 1 l

VLOEIBAAR AFWASMIDDEL

AFWAS BALSEM

Deze kampioenen rekenen moeiteloos af met vetplekken en viezigheid.
Het afwasmiddel is verrijkt met vitamines en plantenextracten die de huid
van je handen verzorgen en voeden.

Met Babassu oliën, rijk aan onverzadigde vetzuren en vitamine E. De
balsem is een waar verjongingsmiddel voor je handen. Het verzorgt
de huid en gaat de tekenen van veroudering tegen.

``Zacht voor je handen – pH. 5,5

``Glanzend schone afwas en prachtige handen in één!

750 ml

750 ml | 705006

7,67 Eur / 1 l

9,07 Eur / 1 l

ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

BABASSU OIL WASHING-UP BALM

5,75 EUR
Prijs inclusief
sproeikop:

6,80 EUR

Prijs inclusief
handpompje:

Prijs inclusief
handpompje:

6,55 Eur

7,60 Eur

8,30 Eur

KEUKEN SCHOONMAAKMIDDEL
KITCHEN CLEANER

Onmisbaar in elke keuken! Met actief schuim. Verwijdert
vuil en stof. Gegarandeerde schoonheid zonder strepen
of vlekken. Daarbij polijst het de oppervlakken zachtjes,
waardoor je keuken er schoon en goed onderhouden uitziet.

``Geschikt voor dagelijks gebruik
750 ml | 705003

7,50 EUR
10,00 Eur / 1 l

705005
ALOE

Bevat Aloë vera
extracten die je
handen verzorgen
en reinigen.

705004

RED CITRUS
Aanbevolen voor
de droge huid van
je handen. Met
excotisch fruit
extract.
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VAATWASSER REINIGINGSMIDDEL
DISHWASHER CLEANER

Verwijdert kalkaanslag, vetvlekken en onaangename geurtjes. Gebruik
dit product slechts een keer per maand en verleng de levensduur van je
vaatwasser.

80 g / 2 st. | K011

5,35 EUR
66,87 Eur / 1 kg

Prijs inclusief
sproeikop:

Prijs inclusief
sproeikop:

6,90 Eur

SCHOONMAAKMIDDEL VOOR KOELKAST
& MAGNETRON
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

De garantie van hygiënische schoonheid! Dit schoonmaakmiddel
verwijdert moeiteloos vuil, inclusief vetvlekken, terwijl het bijdraagt aan
het ontvriezen van je koelkast. Met een handige sproeikop waardoor je
zelfs de meest moeilijk te bereiken plekken goed kunt schoonmaken.

``Met een heerlijke frisse citrusgeur
``Geschikt voor dagelijks gebruik
750 ml | 705011

6,10 EUR
3-IN-1 VAATWASTABLETTEN

OPSLAGDOOS

Multifuctioneel: de tabletten reinigen de vaat en laten hem
weer mooi glanzen en ze beschermen ook de vaatwasser.
Ze verwijderen zelfs aangebrande etensresten en de meest
moeilijke vlekken, zoals koffie, thee, vet en eieren.

Vaatwastabletten, wascapsules – je kunt ze allemaal kwijt in onze handige
opslagdoos. Bescherm je capsules tegen vocht. Door de handige vierklik sluiting
bewaar je producten ook veilig en buiten het bereik van kinderen.

3 IN 1 DISHWASHER TABS

``Bescherm je bestek tegen corrosie en je glazen tegen
glansverlies

``Deze producten worden per stuk verkocht, zodat je zelf
kunt bepalen hoeveel je er nodig hebt

6,90 Eur

KERAMISCHE KOOKPLAAT REINIGER
CERAMIC HOB CLEANER

Onze moderne formule reinigt en verzorgt! De reiniger is makkelijk te gebruiken,
laat geen krassen of strepen achter en gaat het aankoeken van nieuw vuil tegen.

``voorkomt het aankoeken van nieuw vuil
``zacht voor de oppervlakken
750 ml | 705010

6,10 EUR
8,13 Eur / 1 l

8,13 Eur / 1 l

STORAGE BOX

710001

2,50 EUR

18 g / 1 st. | 705001

0,50 EUR
27,77 Eur / 1 kg

ONTKALKER VOOR ALLE
DOELEINDEN

REINIGINGSMIDDEL VOOR
ROESTVRIJ STAAL

Vergeet kalkaanslag! Deze ontkalker voor
alle doeleinden verwijdert kalkaanslag
in een oogwenk, ook op moeilijk
bereikbare plekken! Bij regelmatig
gebruik verleng je de levensduur
van je huishoudelijke apparaten.
Aanbevolen voor: ketels, waterkokers,
zeven, strijkijzers, koffiezetapparaten
en andere huishoudelijke apparaten.
Geconcentreerde zure formule, effectief
en efficiënt!

Speciaal ontworpen voor mat roestvrij staal. Verwijdert
vetvlekken en vingerafdrukken. Reinigt, polijst en
beschermt tegen nieuw vuil.

DESCALER ALL PURPOSE

``Geconcentreerde zure formule
``Effectief en efficiënt
Maat: 19,5 x 14 10 cm

250 ml | 705013

7,10 EUR
28,40 Eur / 1 l

INOX CLEANER

``Laat geen krassen of strepen achter
250 ml | 705012

11,75 EUR
47,00 EUR / 1 l

Prijs inclusief
verstuiver:

12,55 Eur
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BADKAMER PRODUCTEN
Verander je badkamer in een plek waar je echt tot rust kan komen. Verzamel je favoriete
schoonheidsmiddelen, steek de kaarsjes aan en vergeet de dagelijkse stress. De producten van Smart &
Clean zullen de rest voor u doen.

TOILETREINIGER

TOILET SCHOONMAAK DOEKJES

TOILET BOWL CLEANER

TOILET CLEANING WIPES

Kies voor hygiënische schoonheid! Deze reiniger verwijdert effectief
alle soorten vuil en kalkaanslag. Speciaal ontworpen voor het
schoonmaken van je toilet, keramische en metalen gootstenen,
badkuipen, douchebak, keramische vloertegels en voor terracotta en
metalen badkamer onderdelen.

De meest handige manier om dagelijks je toilet schoon
te maken. De doekjes zijn antibacterieel en één veeg is
voldoende voor een 100% schoon resultaat. De doekjes
zijn veilig voor je handen.

niet alleen je badkamer, maar laat het ook een beschermlaag
achter

``Bioafbreekbaar
``Laat een frisse geur achter
``Werkt zelfs nog beter in combinatie met de

met een heerlijke, schone geur

84 st. | 707001

``Door de dikke textuur van het reiningsmiddel reinigt het

vloeibare toiletreiniger

``Krast niet en is makkelijk afspoelbaar,

VLOEIBARE ZEEP
LIQUID SOAP

Geef je huid de perfecte puurheid en hydratatie die het verdient! De met zorg
gekozen ingrediënten wassen schoon, maar zijn zacht en voeden je huid, met
een frisse subtiele geur.

9,30 EUR

750 ml

7,10 EUR
9,47 Eur / 1 l

500 ml

5,65 EUR
11,30 Eur / 1 l

707003

BLOOMING
POWER

Laat je verrassen door
de heerlijke geur van
bloemen in de lente.

BADKAMER
SCHOONMAAKMIDDEL
BATHROOM CLEANER

Verwijdert kalkaanslag en zeep. Het
combineert innovatieve ingrediënten die
de vorming van watervlekken tegen gaan.
Verzorgt en zorgt voor een mooie glans.

707002
EXOTIC
FRUITS

Met de heerlijke
geur van
exotisch fruit.

DOUCHECABINE REINIGER
SHOWER CLEANER

Zorgt voor een schone en blinkende douche!
Door de toevoeging van nanodeeltjes
siliconen vormt er een beschermingslaag op
je douche die de toekomstige vorming van
vuil en aanslag tegen gaat.

``Met een fijne geur van bloemen en fruit

``De unieke formule werkt zelfs met

750 ml | 709001

``Veilig voor mensen met allergieën.

4,99 EUR
6,65 Eur / 1 l

koud water

750 ml | 709002

4,99 EUR
6,65 Eur / 1 l

701005

MANGO & PEACH
De heerlijke geur van smakelijke
mango en perzik is een dagelijks
moment van ontspanning.

701006
CITRUS & CONIFERS
Geavanceerde combinatie van
dennenbomen (denne, spar en
cypres) met een verfrissende toon
van citrus, limoengras en een klein
vleugje rozenhout.

701004

HYPOALLERGENIC
Efficiënt in het schoonmaken
en verzorgen van de gevoelige
handhuid. Verslaat viezigheid en
vet! Bevat geen toegevoegde geurof kleurstoffen.

Prijs inclusief
sproeikop:

5,79 Eur

Prijs inclusief
sproeikop:

5,79 Eur
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BADKAMER EN KEUKEN
PRODUCTEN

WASPRODUCTEN
Met passie en gepast enthiousiasme maken wij onze producten die zorg dragen voor jouw kleding. Onze
gespecialiseerde medewerkers maken deze producten niet alleen bijzonder effectief, maar ook fijn om te
gebruiken.

Deze producten bereiken elk kiertje en zorgen dat je afkomt van elke ongewilde gast. Niets kan deze
producten stoppen! Zorg voor je keuken en badkamer met onze gespecialiseerde producten.

SNEEUWWITTE WAS
CAPSULES

SENSITIVE TOUCH WAS
CAPSULES

Beschermt en reinigt de witte was. Gaat
het grijs worden van je kleding tegen.
Ontworpen voor witte en felwitte kleding.

Gemaakt van natuurlijke zeep. Deze
capsules combineren een perfect schone
was met een milde formule. Zonder
allergenen, kunstmatig toegevoegde
kleurstoffen of bleekmiddelen.

SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

KALKAANSLAG & ROEST
VERWIJDERINGSGEL
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

Verwijder gemakkelijk de opgehoopte kalk, roest
en ander vuil. Bij regelmatig gebruik gaat de gel
het onstaan en hechten van nieuw vuil tegen.

SCHUURMELK

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Ervaar de sensatie van schoon zonder te
hoeven schrobben! Fluweel zacht maar
toch ontzettend effectief. Verwijdert zelfs
het meest hardnekkige vuil en vet.

``Schoon en krasvrij!

``Met schoonmaak dolomiet
``Laat geen krassen achter en

750 ml | 706003

750 ml | 706002

``Voorzichtig polijsten

5,35 EUR
7,13 Eur / 1 l

SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES

256 g / 10 st. | 704002

6,80 EUR

253 g / 10 st. | 704003

6,80 EUR

26,56 Eur / 1 kg

26,56 Eur / 1 kg

vervaagt de kleuren niet

BEWAAR DEZE IN DE SPECIALE OPSLAGDOOS! ZIE PAGINA 140.

5,35 EUR
7,13 Eur / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

6,15 Eur

VOEGENREINIGER
GROUT CLEANER

Maak je voegen professioneel schoon en
bescherm het tegen vuil en vocht. Brengt geen
schade of kleurverlies aan bij de voegen.

``Voor witte en gekleurde voegen
``Geschikt voor alle soorten vuil
750 ml | 706004

4,60 EUR
6,13 Eur / 1 l

GOOTSTEEN
ONTSTOPPER

DRAIN CLEAR GRANULES

Gebruik dit middel om nooit meer
een loodgieter nodig te hebben!
Het lost moeiteloos vet, haar en
keukenafval op. Ontworpen voor
het ontstoppen van rioolbuizen,
afvoerputjes en afvoersystemen
onder de gootsteen, bad en
doucheputje.

``Onmisbaar in elke keuken en
badkamer

``Gebruik minimaal eenmaal per
Prijs inclusief
sproeikop:

5,40 Eur

maand

500 g | 706001

6,99 EUR
13,98 Eur / 1 kg

LEVENDIGE KLEUREN
WASMIDDEL

WASMIDDEL
VOOR DE WITTE WAS

WASMIDDEL
VOOR DE ZWARTE WAS

Beschermt je kleren tegen kleurverlies en maakt
de was keer op keer perfect schoon. Werkt ook
goed bij lage wastemperaturen, waardoor je was
niet krimpt of uitrekt.

Onze unieke formule zorgt dat je witte was weer
zo helder wordt als toen je het kocht. Kan zelfs
gebruikt worden bij de meest kwetsbare kleding.
Met een subtiel aroma van wilde orchideën.

``Het perfecte wasmiddel voor alle gekleurde was

``Laat witte kleding weer stralen en

Speciaal ontwikkeld voor de zwarte was. Zorgt
voor een perfect resultaat die je zwarte kleding
langer intens zwart houdt. Met actieve enzymen die
effectief de vergrijzing van je kleding tegen gaan,
ongeacht de wastemperatuur.

VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

1000 ml | 704005

8,95 EUR

WHITE LAUNDRY LIQUID

beschermt het tegen grijs worden

1000 ml | 704006

8,95 EUR

BLACK LAUNDRY LIQUID

``Beschermt zwarte stof tegen vervaging
1000 ml | 704007

8,95 EUR
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LUXE WASVERZACHTER
LUXURY FABRIC SOFTENER

Geniet van de onvoorstelbare zachtheid en
geavanceerde geuren door Federico Mahora.
Dit sterk geconcentreerde product zorgt voor
zachtere was, heeft een anti-statische werking
en prikkelt de zintuigen.

NIEUWE GEUREN

1000 ml

8,50 EUR

AROMATHERAPEUTISCHE WASVERZACHTER
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Met speciale microcapsules die ervoor zorgen dat de geur geleidelijk vrijkomt
en de statische werking van de wasmachine tegengaat. Deze wasverzachter
zorgt ervoor dat je kleren zacht aanvoelen en blijvend lekker ruiken.

1000 ml

9,50 EUR
9,50 EUR / 1 l

8,50 EUR / 1 l

704012

704013

SWEET DELIGHT

AZURE SKY

Een geurcompositie
die je blijft
verrassen. Een
combinatie van
zoete vanille en
witte lelie met een
hint van patchouli,
amandelen en
sandelhout.

De perfecte
combinatie tussen
citrus, vers fruit
en groente en
hinten van water.
Samengevoegd met
een betoverende
basis van muskus en
ambergrijs.

WATERVERZACHTENDE
WASMACHINE TABLETTEN

MULTI FABRIC
VLEKKENVERWIJDERAAR

Geschikt voor elke was! Bij regelmatig gebruik wassen de
tabletten niet alleen je was prachtig schoon, maar verwijderen
ze ook de kalkaanslag in de wasmachine en waterafvoer. Ook
heb je minder wasmiddel nodig.

Pakt vlekken hard aan, maar is zacht voor de kleding. Dankzij
de actieve enzymen verwijdert het zelfs de meest hardnekkige
vlekken zoals; gras, bloed-, eieren- en sausvlekken. Geschikt voor
de gekleurde was en kwetsbare stoffen.

``Effectief op alle wastemperaturen
``Met een oplosbare buitenlaag die je handen beschermt.

``Effectief zelfs bij een lage wastemperatuur.
``Bevat geen chloor
``Met een frisse fruitige geur

WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

400 g / 25 st. | L014

10,15 EUR
25,38 Eur / 1 kg

MULTI FABRIC STAIN REMOVER

750 ml | 704004

6,80 EUR
9,07 Eur / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

7,60 Eur

704011

SUNNY BREEZE
PURE 23

Sensuele, lichtzoete
geuren van citrus
en jasmijn.

704018

ALLURING FRESHNESS
PURE 18

Charmante combinatie van
chypre noten en fruitige/
bloemige akkoorden.

704019

ORIENTAL MAGIC
PURE 20

Verleidelijke combinatie
van bloemen, musk en
patchoelie.
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UNIVERSELE PRODUCTEN
Van het dak tot aan de kelder, van binnen tot buiten – altijd en overal kan je rekenen op de professionele
hulp van onze producten. Dit is de echte Champions League onder de schoonmaak producten!

ANTIBACTERIËLE DOEK

GLASREINIGER

Ontwikkeld met de meest geavanceerde technologie. Het werkt perfect om
hardnekkige vlekken te verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen.
Deze unieke, extreem zachte microvezel textuur heeft antibacteriële
eigenschappen. Het verzekert properheid zonder het gebruik van
detergenten.

ANTI-MIST GLASS CLEANER

INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH

``Reinigt perfect, zowel nat als droog
``Herbruikbaar, wasbaar op 60°C
``Ideaal voor het reinigen

Perfecte gereinigde ramen en spiegels voor
een ongelooflijk lange tijd. Dankzij siliconen
nanopartikelen ontwikkelt het een laag dat het
reinigen vergemakkelijkt en dat de vorming
van onzuiverheden vermindert.

van schermen van
smartphones, tablets,
computers, horloges en
brillen

``Voorkomt de vorming van stoom, vuil
en stof

``Ontvet perfect en laat geen vegen
achter

``Verzekert een hygiënisch
oppervlak – zonder
vlekken, krassen en
bacteriën

750 ml | 702013

6,50 EUR

BIOGEUR
NEUTRALISERENDE
SPRAY
BIO ODOR REMOVER SPRAY

Verwijdert geurtjes in plaats van
ze enkel te verbloemen! Geen last
meer van nare bio geuren zoals vis,
sigaretten, zweet, huisdieren of afval.

``Kan gebruikt worden

op oppervlakken of als
luchtverfrisser

250 ml | 702003

7,40 EUR
29,60 Eur / 1 l

1 st. | 920103

8,67 EUR / 1 l

NIEUW

Prijs inclusief
sproeikop:

8,50 EUR

7,30 Eur

SCHOONMAAKDOEKJES
VOOR GLASWERK
GLASS CLEANING WIPES

Hou deze handige doekjes altijd bij de hand om makkelijk
vingerafdrukken en vetvlekken van glas of spiegels te verwijderen!
Handig voor thuis en in de auto. Kan ook gebruikt worden om de ramen
mee te lappen.

``Laat geen strepen achter
``Biologisch afbreekbaar
``Werkt zelfs nog beter als je de doekjes nat maakt
84 st. | 702001

8,80 EUR

GLASREINIGER
GLASS CLEANER

Een zekere manier om stralend schone ramen
te krijgen in slechts een paar minuten. Door
de siliciumdoxide nanodeeltjes beschermt
het de ramen tegen toekomstig vuil.
Silicone bestandelen gaan de vorming van
waterdampafzetting tegen.

``Effectief en efficiënt
``Met de heerlijke geur van groene appels
750 ml | 702005

5,30 EUR
7,06 Eur / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

6,10 Eur

MULTI PURPOSE
SCHOONMAAKMIDDEL
MULTI PURPOSE CLEANER

Het beste van het beste voor al het
kleine en grote schoonmaakwerk. Voor
alle verschillende oppervlaktes, zoals de
vloer, muren, tafels, tegels en sanitaire
voorzieningen.

``Laat een aangenaam aroma achter
van granaatappelbloemen

1000 ml | 702004

6,10 EUR

MULTI PURPOSE SCHOONMAAKDOEKJES
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES

Onmisbaar in het hele huishouden. De doekjes verwijderen al het vuil,
stof en andere onprettigheden, maar is zacht voor de huid en je huis.
Kan gebruikt worden voor glas, metaal, hout en plastic.

``Biologisch afbreekbaar
``Met een bloemige geur
``Werkt nog beter als je ze nat maakt
84 st. | 702002

8,80 EUR
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OPENHAARD GLAS &
OVEN REINIGER

TAPIJT & STOFFERING
REINIGINGSMIDDEL

LAMINATEN VLOER
VLOEISTOF

Een speciale formule die brandplekken en
rookvlekken verwijdert. Zelfs aangebrand
vet kan je hiermee moeiteloos verwijderen.
Perfect voor het schoonmaken van
barbeques en keukengerei.

De actieve schuimformule haalt alle
vlekken perfect weg, maakt het stof
zachter en gaat staticiteit tegen. Zacht
voor je handen en de kleuren van de stof.

Perfect schoon laminaat, zonder
vlekken of stof! Verwijdert vetvlekken
en vuil. Geschikt voor laminaten
vloerpanelen, wandpanelen en fineer
meubelen.

FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

``Met ingrediënten die het

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

``Ontworpen voor handmatig
wassen

terugkomende vuil tegengaan

``Met een citrus geur

oppervlak en laat geen strepen achter

1000 ml | 702007

``Veilig voor het schoongemaakte
750 ml | 702009

4,45 EUR

LAMINATE FLOOR LIQUID

``Maakt  schoon en verzorgt
``Met een aangename geur van
Marseille zeep

5,35 EUR

1000 ml | 702006

SCHOONMAAK SPONS & DOEKJES

REINIGER VOOR
PLASTIEKEN
OPPERVLAKKEN

10,85 EUR

5,93 eur / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

5,25 Eur

POWER CLEANER
POWER CLEANER

CRT & LCD SCHERM REINIGER
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Één middel – ontelbare mogelijkheden!
Dankzij de speciale formule reinigt
het laminaat, tegels, vloer, linoleum,
terras, maar ook schuttingen en je
autodashboard perfect! Verwijdert alle
sporen van olie en vet.

Haalt zorgvuldig alle vingerafdrukken, stof, vetvlekken en vuil weg.
Gaat de toekomstige vorming van stof tegen door middel van een dun
anti-statisch laagje dat de reiniger achterlaat op je scherm. Geschikt
voor: computer schermen, televisie schermen, plasma schermen, LED
en LCD schermen, displays, afstandsbedieningen, mobiele telefoons en
toetsenborden.

``Onmisbaar in huis, garage en tuin

``Laat een streepvrije glans achter
``Van onschatbare waarde thuis en op het kantoor

1000 ml | 702010

8,95 EUR

250 ml | 702011

4,99 EUR
19,95 Eur / 1 l

Prijs inclusief
verstuiver:

5,79 Eur

CLEANING SPONGE WET & WIPE

Nooit meer last van vieze muren – Verwijdert pennenstrepen,
markeerstift en krijt! Het kan ook gebruikt worden op tuingereedschap,
voegen, tegels, vloer, deuren, ovens, afwas, auto, plastic en metalen.
De innovatieve structuur van de spons verwijdert viezigheid doordat
het diep doordringt bij het schoon te maken oppervlak.

``Werkt zonder schoonmaakmiddelen – enkel de spons nat
maken is genoeg!

``Verwijdert viezigheid en watervlekken
10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010

4,99 EUR

PLASTIC SURFACE CLEANER

Verwijdert alle onzuiverheden: vet, stof,
roet, … Effectief en zacht: maakt geen
krassen of verkleurt het oppervlak niet.

``Voor zowel witte als gekleurde
oppervlakken

750 ml | 712001

7,99 EUR
10,65 Eur / 1 l

Prijs inclusief
sproeikop:

8,79 Eur
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VERFRISSENDE
PRODUCTEN

STOFZUIGVERFRISSER

NIEUWE GEUREN

VACUUM FRESHENER

Terwijl jij gezellig stofzuigt, verfrist de verfrisser de kamer met een geweldige
geur en tegelijkertijd neutraliseert het onaangename geuren van stof. Voor een
langdurige verfrist interieur. Geschikt voor alle typen van droge stofzuigers.
Gemakkelijk in gebruik – plaats de verfrisser naast de luchtuitlaatfilter.

2 st. (4,7 x 7,7 cm)

7,30 EUR

Heerlijke geuren verbeteren je humeur, ze dragen bij aan een goede sfeer en nodigen emoties uit. Gun
jezelf hun heerlijke gezelschap overal en altijd! Met onze verfrissende producten is dit mogelijk.

NIEUW

708031

MALDIVES PARADISE

GEUREN
VOOR HET INTERIEUR
HOME PERFUME

Mooie geurcomposities voor je interieur.

708034

SINGAPORE TWILIGHT

708025

GREEN SPA

708026

CHARMING ALLEY

40 ml

13,95 EUR
348,75 EUR / 1 l

GEUREN VOOR KLEERKAST
WARDROBE FRAGRANCE

Gedrenkt in originele geurcomposities geven ze geleidelijk aan
een heerlijk aroma af. Mooie akkoorden vullen je kleerkast en
verzekeren een frisse geur.

15 g

6,50 EUR

708032

MALDIVES
PARADISE

708035

SINGAPORE
TWILIGHT

708030 MALDIVES PARADISE

708033 SINGAPORE TWILIGHT

708023 GREEN SPA

708024 CHARMING ALLEY

Lichte zee-akkoorden gecombineerd
met een subtiele zoetheid van exotisch
fruit voeren je mee naar een paradijslijke
vakantie.

Sinaasappel gedrenkt in sappige
fruitige-bloemige noten.

Een verfrissende combinatie van
de geur van Aloë Vera alsook
noten van komkommer helpen je
tot rust te komen.

Een subtiel duet van roos en musk
geuren omringen de ruimte met
een romantisch aroma.
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MEUBILAIR PRODUCTEN
Schoonheid, levensduur, unieke sfeer – je kan deze eigenschappen van je houten en leren meubilair nu
langer bewaren, als je maar goed voor ze zorgt. Onze producten gebruiken de kracht van natuurlijke
waxen, door alleen hun allerbeste eigenschappen te gebruiken.
SCHOONMAAKDOEKJES
VOOR HET MEUBILAIR
FURNITURE CLEANING WIPES

Perfect voor het schoonmaken en stof te verwijderen. De doekjes beschermen
en zorgen voor hout, waar de anti-statische beschermlaag de toekomstige
stofophoping tegen gaat.

``Geschikt voor houten en laminaten meubilair
``Doordrenkt met schoonmaakmiddel
84 st. | 703001

8,80 EUR

AUTO
COSMETICA
COCKPIT MATT CARE SPRAY
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Maakt perfect schoon en veroorzaakt een elegant mat uiterlijk. Geeft een heerlijke geur af en gaat
toekomstige stofvorming tegen.

``Gaat de veroudering van plastic tegen
300 ml | AU19

7,70 EUR
25,67 Eur / 1 l

ACCESSOIRES
ULTRA ABSORBERENDE
DOEKJES

LINTVRIJE DOEK

LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Perfect voor het reinigen van verschillende
typen oppervlakken. Hun unieke structuur
vergemakkelijkt de absorptie van water, verf,
detergenten en olie-achtige substanties.

``Extreem absorberent
``Praktische en economische oplossing –

kan uitgewassen en hergebruikt worden

MEUBILAIR ANTI-STOF
REININGSMIDDEL
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Een bewezen manier om je meubilair
stof- en vlekvrij te maken. Zonder
krassen! Door middel van aërosol laat
het een antistatische laag achter op je
meubilair.

``Geschikt voor hout en
houtachtige oppervlaktes.
``Met toegevoegde wax
300 ml | 703002

LEDEREN WAX CONDITIONER

34 st. (23 x 39 cm)

De kracht van honing zorgt voor kleur- en glansherstel voor je lederen meubilair. De
toegevoegde oliën gaan het onstaan van scheuren in het leer tegen.

9,50 EUR

LEATHER WAX CONDITIONER

``Geschikt voor echt en namaak leder van meubilair, tassen, riemen en
schoenen

Zowel voor thuis als op professioneel vlak doet deze
doek uitstekend hygiënisch werk! (bijvoorbeeld in de
farmaceutische, medische, elektrische sectoren als
ook drukkerijen).

``De unieke textuur van de doek helpt water

absorberen en verwijdert vuil snel en precies.

``Maakt geen krassen
``Kan gebruikt worden in combinatie met
detergenten

``Zacht en flexibel materiaal, zelfs de minst

710011

toegankelijke oppervlakken kunnen
gemakkelijk gereinigd worden.

34 st. (23 x 39 cm)

710012

11,70 EUR

``Niet geschikt voor suéde en nubuckleer
300 ml | F02

13,45 EUR
44,83 Eur / 1 l

1 st

0,80 EUR

6,15 EUR
20,50 Eur / 1 l

VERSTUIVER | HA01
ATOMISER

DISPENSER POMPJE | AC0
DISPENSER PUMP

SPROEIKOP | HA05
TRIGGER CUP
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