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Vier zomerse
oogschaduws in één!

Biologische
ZONBESCHERMING!
VOOR HET HELE GEZIN

EI NDE LI J
Nu is het zomer en genieten we eindelijk van de warmte! Profiteer van de zon en
bouw extra vitamine D om je meer energie en een sterker immuunsysteem te geven.
Vitamine D vermindert ook het risico op vermoeidheid en geeft een algemeen
gevoel van welbevinden dat je zo verdient!

Zon verstandig!

After Sun

Zoals we allemaal weten, kan de zon
helaas een negatief effect hebben
op de huid. Kies daarom een goede
zonnebrandcrème om schade door de
zon te voorkomen. Gebruik, als je buiten
bent, altijd een zonnebrandcrème en neem
er één met een natuurlijk UV-filter. Vergeet
niet om jezelf meerdere keren per dag in
te smeren. Water, handdoeken en kleding
absorberen zonnebrandcrème
en verminderen daardoor het
beschermende effect.

Na een volle dag in de zon heeft de huid
hulp nodig om zichzelf weer op te bouwen.
De zonnestralen breken het collageen in
ons lichaam af. Het is een eiwit dat we
nodig hebben om de huid stevig, elastisch
en gehydrateerd te houden. Ons SERUM
C is een diepwerkend serum dat zorgt
voor voeding, vocht en vitamine C, wat de
vorming van collageen stimuleert. Als je
de veerkracht van je huid wilt
maximaliseren, kun je Serum C op
het gezicht aanbrengen samen met
onze opbouwende NIGHT CREAM.
De ingrediënten maken de huid
echter lichtgevoelig, dus gebruik
deze producten alleen ’s nachts.

Bereid je voor als je wilt
zonnebaden. De reden dat we
de eerste dag vaak verbranden,
is omdat het een paar uur duurt
voordat de huid melanine begint te
produceren, het pigment dat de huid
die bruine en langverwachte kleur
geeft. Start daarom de eerste twee
dagen met ongeveer 15 minuten per
keer. Verhoog de duur geleidelijk
elke dag met 10-15 minuten.

Voor het lichaam hebben we
AFTER SUN LOTION, ALOE VERA
BARBADENSIS en CALMING GEL.
Ze zorgen allemaal voor heerlijke
verkoeling op een gebruinde huid.
After Sun Lotion geeft ook nog eens
een extra vochtboost!

zomer!
JK

Biologische ZONBESCHERMING

VOOR HET HELE GEZIN
Kies een fysische bescherming,
geen chemische
Chemische zonnefilters trekken in de huid
en beschermen je zo tegen de zon. De
ingrediënten zijn schadelijk voor het milieu
en kunnen ook hormoonverstorend zijn als
ze in het lichaam worden opgeslagen.
Bovendien verbergen chemische
zonnefilters de rode reactie, die aangeeft
dat je meer zon hebt ontvangen dan je kunt
verdragen!
Fysische zonnefilters bevatten natuurlijke
mineralen die op de huid blijven liggen
en de schadelijke stralen van de zon

reflecteren, net als wat kleding doet. Deze
wordt door huidartsen aanbevolen en kan
bovendien voor kinderen gebruikt worden.
Wij gebruiken de stof Titaandioxide als
zonnefilter in onze zonnebrandproducten.
Titaandioxide is een fysisch zonnefilter dat
op de huid blijft liggen en de UV-stralen
van de zon als een spiegel reflecteert.
Titaandioxide is geclassificeerd als
een veilig ingrediënt, zowel voor de
gezondheid als voor het milieu. Het is geen
hormoonontregelaar of allergeen en het
kan geen kwaad als het in het water of de
natuur komt.

CRÈMES MET BESCHERMING
SUN LOTION SPF 20 en PROTECTING LOTION OUTDOOR

zijn twee crèmes die de huid beschermen tegen
de schadelijke stralen van de zon. Sun Lotion SPF
20 bevat een natuurlijke zonnebrandcrème die
overeenkomt met factor 20 en Protecting Lotion
Outdoor heeft een natuurlijke zonnebrandcrème
die overeenkomt met factor 15. Beide kunnen in
meerdere lagen worden aangebracht om de
bescherming verder op te bouwen. Perfect voor het
hele gezin en kan zowel op het gezicht als op het
lichaam worden gebruikt.

OLIËN MED BESCHERMING
SUN PROTECTING OIL SPF 15 en PROTECTING OIL
OUTDOOR zijn twee lichaamsoliën die de huid

beschermen tegen de schadelijke stralen van
de zon. Sun Protecting Oil SPF 15 heeft een
natuurlijke bescherming, die overeenkomt met
factor 15 en Protecting Oil Outdoor heeft een
bescherming die overeenkomt met factor 12.
Deze oliën zijn perfect om mee te zwemmen,
omdat ze een waterbestendigere bescherming
bieden dan bijvoorbeeld een crème.

LIPBALSEM MET BESCHERMING
LIP CARE OUTDOOR is een zeer voedende en goede

lippenbalsem, met beschermende Titaandioxide
en weldadige Geraniumolie die je lippen zacht en
soepel maken. Lip Care Outdoor blijft lang zitten
en behoudt het vochtgehalte. Het voorkomt droge
en gebarsten lippen, vermindert fijne lijntjes rond de
mond en beschermt de lippen tegen de schadelijke
stralen van de zon.

MAKE-UP voor
OGEN & LIPPEN

Zomerse

Vul de zomer met kleurrijke en glinsterende make-up! In ons assortiment vind je nu
twee nieuwe lippenstiften en een prachtig palet met vier oogschaduws in één doos.
Deze tinten zijn allemaal perfect voor dagelijks gebruik, maar ook voor meer
feestelijke gelegenheden.

LIP CARE COLOUR
We lanceren twee nieuwe kleuren
van onze bekroonde Lip Care
Colour! Beide geven een prachtige
kleur en glans, terwijl ze de lippen
verzorgen en beschermen. Deze
lippenstiften zijn gemakkelijk
aan te brengen en blijven lang
zitten. Ze bevatten hydraterende
en verzachtende ingrediënten
afkomstig van kokosolie.
LIP CARE COLOUR SPIRIT

(links) heeft een warme beige
kleur met glans.
LIP CARE COLOUR ANGEL

(rechts) heeft een neutrale rozepaarse nuance zonder glans.
Artikelnummer (Spirit): 8027-00043
Artikelnummer (Angel): 8027-00044
Aanbevolen verkoopprijs (per stuk): € 19,90
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ENDLESS SUMMER
Neem de zomer in een klein
doosje mee! De mooiste
oogmake-up van het seizoen
wordt verzameld in ons
luxe zomerpalet met vier
oogschaduws die prachtig
glanzen bij een bruine kleur. De
oogschaduws zijn Dusty Rose,
Warm Silk, Toffee en Hazelnut.
Artikelnummer: 1706-00010
Aanbevolen verkoopprijs: € 29,90

DUSTY ROSE heeft
een zachte lichtroze
tint met glans. Het
staat mooi om
deze over het hele
ooglid te gebruiken,
maar kan ook als
highlighter en rouge
toegepast worden.

EW!

NEW!

WARM SILK heeft

een glanzende
witte kleur. Het
wordt bij voorkeur
aan de binnenkant
van het ooglid
en vlak onder
de wenkbrauw
toegepast.

NEW!

NEW!

TOFFEE is een
lichtgele, beige
oogschaduw met
een gouden glans.
Kan ook gebruikt
worden om de
wenkbrauwen in te
vullen.

NEW!

NEW!

HAZELNUT is een
bruine oogschaduw
met een gouden
glans. Kan ook
gebruikt worden om
de wenkbrauwen in
te vullen.

NEW!

NEW!

HANDHYGIËNE
Zo houd je de handen schoon en gehydrateerd

Zeep en water, alsmede mechanisch
drogen van de handen zijn de basis voor
een goede hygiëne. Dit wordt bereikt met
onze biologische LIQUID SOAP, een milde
en sulfaatvrije handzeep met reinigende
ingrediënten van kokos en maïs. Het laat
de huid zijn natuurlijke, beschermende
zuurmantel behouden in plaats van dat
het de huid uitdroogt, wat gebeurt bij
gewone zeep. Het is verkrijgbaar in drie
geurvarianten: Energy, Lime en Lemongrass.
Houd er rekening mee dat je je handen
minstens 20 seconden met handzeep moet
wassen om alle bacillen weg te krijgen.
Completeer, voor het beste resultaat, na het
reinigen met onze HAND FRESHENER.
Hand Freshener is een reinigingsproduct
voor je handen. Het bevat 20% alcohol en
oppervlakte-actieve stoffen van kokos en
maïs wat je handen fris houdt.

De inhoud van Aloë Vera werkt hydraterend
en etherische olie van Petitgrain geeft het
product een frisse geur. Het is sneldrogend
en hoeft niet afgespoeld te worden.
Gebruik hem voor je handen of als je
bijvoorbeeld een telefoon of toetsenbord
wilt schoonmaken.

Vergeet niet te hydrateren!
Als je je handen extra vaak wast, is het
ook belangrijk om de handen te
hydrateren. Daardoor houd je ze zacht
en mooi. Gebruik daarom dagelijks onze
HAND CREAM of HAND CREAM BEAUTIFUL.
Gun je je handen een verzachtende
inpakking tijdens de nacht, dan raden
we aan om je handcrème, met een vettere
zalf, zoals SHEA BALM of ALL DAY BALM
aan te vullen.

MÅ-MINI’S

Reisverpakkingen voor zomerse avonturen

GEZICHT
Cleansing Clay 30 ml
Olive Cleansing 30 ml
Foaming Wash Gentle 30 ml
Foaming Wash Clearing 30 ml
Eye Makeup Remover 30 ml
Flower Freshener 30 ml
Neroli Freshener 30 ml
AHA & Jojoba Peeling 30 ml
Papaya Peeling 30 ml
Face Mask Clearing 15 ml
Face Mask Gentle 15 ml
Face Mask Moist 15 ml
Face Mask More 15 ml
Serum C 5 ml Nieuw!
Serum Moist 5 ml Nieuw!
Face Dream 5 ml Nieuw!
Face Lotion Moist 5 ml Nieuw!
Face Lotion More 5 ml Nieuw!

Night Cream 5 ml Nieuw!
Face Balm 10 ml Nieuw!
Night Balm 10 ml Nieuw!

ZON
Aloe Vera Barbadensis 30 ml
Protecting Oil Outdoor 30 ml

LICHAAM
Salt Scrub Energy 30 ml
Salt Scrub White Chocolate 30 ml
Body Scrub 30 ml
Shower & Bath Oil 30 ml
Body Lotion 30 ml
Body Lotion Beautiful 30 ml
Body Lotion Energy 30 ml
Hand Cream 30 ml
Hand Cream Beautiful 30 ml
Hand Freshener 30 ml Nieuw!
Foot Cream 30 ml
Shea Balm 10 ml
Magnesium Oil 30 ml Nieuw!

HAAR
Hair & Body Shampoo Energy 30 ml
Hair Conditioner Energy 30 ml
Hair Therapy 30 ml
Scalp Scrub Intensive 30 ml
Hair Spray 30 ml
Moulding Cream 30 ml
Shaving Cream 30 ml
BABY
Baby Oil 30 ml
Baby Cream 30 ml

ZOMERSE

must-haves!
ALOE VERA BARBADENSIS

Eén van de parels van deze zomer is ALOË VERA
BARBADENSIS, die in allerlei situaties kan worden
gebruikt. Het is verkrijgbaar in verschillende maten,
waaronder een praktische tube van 30 ml, die in de
zomer makkelijk mee te nemen is.
• Te veel zon gehad?
Hydrateer en verkoel met koelkastkoude Aloe Vera.
• In aanraking geweest met een kwal?
Breng wat Aloe Vera op.
• Hebben de kinderen zich gestoten?
Aloe Vera gaat blauwe plekken tegen.
• Heeft de buurman zich verbrand aan de BBQ?
Gebruik wat Aloe Vera.
• Door een wesp of mug gestoken?
Aloe Vera verzacht.
• Eczeem of netelroos?
Aloe Vera helpt.

HAIR DETANGLER
HAIR DETANGLER is het perfecte
product voor als je een lastige
relatie hebt met je haar. Dit is een
balsemspray die je haar zacht en
gehydrateerd houdt. Het helpt ook
bij het ontwarren van knopen. Met
zijn volledig natuurlijke ingrediënten
is het eenvoudig in gebruik en elke
keer weer verrassend snel werkend!

COMPACT COVER
COMPACT COVER ziet eruit als een normaal geperst

poeder, maar voelt als een mineraal poeder. Hoe
meer poeder je gebruikt, des te meer dekking krijg je.
Het is snel aan te brengen en geeft direct een mooi
uiterlijk. Het is superhandig om overdag in je tas mee
te nemen voor het bijwerken van je make-up of om
roodheid te dempen na lange dagen in de zon.

FOOT DEO SPRAY
Frisse voeten deze zomer! Onze
natuurlijke FOOT DEO SPRAY is
een gezonde voetdeodorant,
met Geranium en Jeneverbes,
die je voeten de hele dag geurig
en gezond houdt.
Spray op de boven- en
onderkant van de voet. Je kunt
ook je schoenen insprayen voor
een verfrissend effect.
PS. Heb je gemakkelijk kloofjes
tussen je tenen? Zo ja, spuit het
dan ook daar.

BONUSTIPS
van Maria
NATUURLIJK
MUGGENMIDDEL

BRUIN UIT
EEN TUBE!

Onze populaire, biologische
DEO SPRAY CITRUS houdt je vrij
van ongewenste geuren, maar
werkt ook tegen muggen.
Bovendien volledig zonder
milieugevaarlijke chemicaliën.
Vers geurende Limoenolie
en Grapefruitolie zijn goed
genoeg om de muggen weg
te houden! Spray over je hele
lichaam voordat je naar buiten
gaat en geniet van de zomer.

Creëer een zonnige
kleur met TAN IN A TUBE!
Deze milde bruinzonder-zonnecrème
geeft geleidelijk een
natuurlijk kleurtje. Breng
het zo aan of meng het
met je dagcrème en
bodylotion om zowel
kleur als glans te krijgen.

ZIJDEZACHTE BENEN!
We hebben de truc waarmee benen
en bikinilijn in een mum van tijd
gefikst zijn! SHAVING CREAM wordt
aangebracht op een droge huid
en hoeft niet afgespoeld te
worden. Het product maakt
de haren zo zacht dat het
overbodig is om de
haren eerst met
warm water
zacht te
maken.
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