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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!

UTIQUE

MIDNIGHT
DRAMA
Perfume
Type:
▪

Sensueel, verleidelijk, heerlijk
donker, emuleert de mysteries van
de schemering

Geurnoten:
▪

Topnoten: cassis, zwarte peper,
saffraan

▪

Hart: roos, wierook, patchouli

▪

Basis: frambozenpoeder,
kasjmierhout, zoete amber, musk

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502066 |

96,50 EUR
965,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502066.02 |

29,95 EUR

MYSTERIEUS ALS
VERBODEN FRUIT
6

Een sensuele geur waarvan de mysterieuze akkoorden worden onthuld
onder de magische dekking van de nacht en de meest nobele, ongetemde
geurnoten benadrukken die je zullen laten kennismaken met de wereld
van uitzonderlijke stemming en plezier. Laat je betoveren door deze
buitengewone compositie, die dankzij de opmerkelijke combinatie van
saffraan, zoete amber, edele roos met boeiende musk en patchouli een
verontrustende, charismatische en onvergetelijke oriëntaalse geur creëert.

UTIQUE

1.996,66 EUR / 1 l
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AMBERGRIS
Perfume

Type:
▪

Type:

Raadselachtig, spannend, zoals vier
natuurlijke elementen

▪

Geurnoten:
▪

Topnoten: mandarijn, bergamot,
muurbloempje, noten van
pruimenaldehyde, zwarte bes,
saffraan, klimop, perzikenschil

▪

Hartnoten: jasmijn, viooltje,
tuberoos, iris, roos, lelietje-vandalen, ylang-ylang, oranjebloesem

▪

Geurnoten:

Basisnoten: sandelhout, vanille, mos,
Haïtiaanse vetiver, patchouli, musk

Topnoten: bergamot, rode
peperkorrels, komijnzaad,
kardemom

▪

Hartnoten: wilde jasmijn, lelietje
van dalen, ylang-ylang

▪

Basisnoten: ambergrijs,
tonkaboon, labdanum, leer,
eikenmos, patchouli, musk

96,50 EUR

96,50 EUR

965,00 EUR / 1 l

965,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502048.02 |

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502057.02 |

29,95 EUR

29,95 EUR

1.996,66 EUR / 1 l

1.996,66 EUR / 1 l
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▪

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502048 |

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502057 |

CHANGES COLOUR
LIKE A MINERAL

Diep, mysterieus, absoluut

Alle zintuigen worden 's nachts intenser. Malachiet is een synoniem voor
een avontuur dat begint in de schemering en eeuwig in je geheugen
blijft hangen. Het is alsof de geliefden dansen in het maanlicht, als een
hereniging van vrienden bij de eindeloze oceaan. Beïnvloed door de
warmte van de huid verandert het van kleur als een mineraal en verandert
het zijn zalige tonen in opwindende akkoorden.

SEA ACCORDS SPICED
WITH A PINCH OF
SPICINESS

Afdrijvend op ruwe oceaan golven betoverd Ambergris in
prachtige Ambergris parfum. Lekkernijen met zee noten 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.

UTIQUE

UTIQUE

MALACHITE
Perfume
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UTIQUE

FLAMINGO
Perfume

BUBBLE
Perfume

Type:

Type:

▪

▪

Charmant, zo verleidelijk als
verboden fruit

Geurnoten:

Geurnoten:
▪

Topnoten: rosa mosqueta,
braambessensorbet, groene noten

▪

Hartnoten: damastroos, jasmijn,
abrikoos

▪

Basisnoten: bosrijke noten, kristal
rooskoord, woodus

Betoverend

▪

Topnoten: bergamot, kardemom,
limoen

▪

Hartnoten: lelie van de vallei,
jasmijn, munt

▪

Basisnoten: guaiac hout, wood,
cedarwood

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502009 |

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502007 |

96,50 EUR

96,50 EUR

965,00 EUR / 1 l

965,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502009.02 |

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502007.02 |

29,95 EUR

29,95 EUR

1.996,66 EUR / 1 l

THE FRAGRANCE
OF UNDISCOVERED
PARADISE
10

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.

THE MOST BEAUTIFUL
SUMMER MEMORIES

De adem van elegantie en unieke frisheid opgesloten in een fles
Bubble parfum doet denken aan de mooiste zomerherinneringen.
Sluit gewoon je ogen en spray de geur voor een ongelooflijk
verfrissende uitstraling. Het zal zijn als met de aanraking van een
toverstaf en je zult meegenomen worden naar de tijden van een
zorgeloos leven.

UTIQUE

1.996,66 EUR / 1 l
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UTIQUE

MUFFIN
Perfume

SEXY
CASHMERE
Perfume

Type:
▪

Intrigerend, nobel, onvergetelijk

Geurnoten:

Type:

▪

Topnoten: citroen, roos, saffraan

▪

▪

Hartnoten: hout, pioen,
sandalwood, leer

Geurnoten:

▪

Basisnoten: amber, oud, vanilla

▪

Topnoten: pruim

▪

Hartnoten: iris, violet, ylang-ylang,
cederboom, patchouli

▪

Basisnoten: sandalwood,
benzoëzuur, vanille, wood

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502006 |

96,50 EUR
965,00 EUR / 1 l

Onbevangen, dubbelzinnig,
wellustig

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502034 |

96,50 EUR

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502006.02 |

965,00 EUR / 1 l

29,95 EUR
1.996,66 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502034.02 |

29,95 EUR

A TEMPTATION YOU
CANNOT RESIST
12

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.

AN EXPLOSION
OF DESIRE AND
IRREPRESSIBLE
PASSION

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 jouw
verbeelding activeren en je diepste verlangens naar boven halen.

UTIQUE

1.996,66 EUR / 1 l
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UTIQUE

AMBRE
ROYAL
Perfume

VIOLET OUD
Perfume
Type:
▪

Type:
▪

Geurnoten:

Sensueel, charmant, een beetje
mysterieus

Geurnoten:
▪

Topnoten: bergamot, sinaasappel,
appel, kaneel

▪

Hartnoten: kruidnagel, tabak,
cedarwood

▪

Basisnoten: patchouli, tonkaboon,
myrre, wood

Verfijnd, verbluffend

▪

Topnoten: roos, suède, saffloer

▪

Hartnoten: bevroren framboos,
wilde roos, cypriol

▪

Basisnoten: agarhout, witte wood,
Amerikaanse kauwgom

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502012 |

96,50 EUR
965,00 EUR / 1 l

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502008 |

96,50 EUR

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502012.02 |

965,00 EUR / 1 l

29,95 EUR
15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502008.02 |

1.996,66 EUR / 1 l

29,95 EUR

CAPTIVATING LIKE
PRECIOUS JEWELLERY
14

Ambre Royal is een koninklijke geurcompositie die een mystieke
ervaring biedt. Boeiend als kostbare sieraden en verrassend als de
eerste zomerregen. Ontdek zelf hoe het je zal verrassen met de
rijkdom van de geurcomposities bij elk ontwikkelingsuur.

MAJESTIC, NOBLE,
UNPREDICTABLE

Violet Oud heeft een majestueus 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

1.996,66 EUR / 1 l
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UTIQUE

GOLD
Perfume

BLACK
Perfume

Type:

Type:

▪

▪

Luxueus, verfijnd

Elegant, verfijnd, mysterieus

Geurnoten:

Geurnoten:

▪

Topnoten: roze peper, cedarwood,
nootwoodaat

▪

Topnoten: div. houtnoten,
saffraan, styraxhars

▪

Hartnoten: iris, saffraan, vetiveria

▪

▪

Basisnoten: cypriol, patchouli,
zwarte woodus, amber

Hartnoten: vetiveria, amber,
vanille

▪

Basisnoot: leer, sandalwood,
amberhout

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502002 |

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502001 |

96,50 EUR

96,50 EUR

965,00 EUR / 1 l

965,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502002.02 |

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502001.02 |

29,95 EUR

29,95 EUR

1.996,66 EUR / 1 l

THE ESSENCE
OF ORIENTAL
SPLENDOUR
16

Gold parfum die straalt als goud is even wonderbaarlijk als de fijnste sieraden.
Een esoterische ervaring, verlangens van passie en smaakvolle verleiding. Deze
Gold parfum zal jouw verbeelding verrijken met een magische mist van sensatie.

ADDICTIVE,
CAPTIVATING AND
ENCHANTING

Black geeft elk moment een unieke betekenis. Verslavend, verbluffend
en bedwelmend. Het is een parfum met een mysterieuze dimensie waarin
warmte en verfijning samenkomen. Omhul jezelf met de geur van Black
elegantie.

UTIQUE

1.996,66 EUR / 1 l
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UTIQUE

RUBY Perfume

Solid parfum
RUBY

Type:
▪

Magnetisch, aantrekkelijk,
verleidelijk

Geurnoten:
▪

Topnoten: kasjmierhout, jasmijn,
cistus

▪

Hartnoten: vanille, amberhout,
balsamico noten

▪

Basisnoten: zwarte woodus, droog
hout

RUBY SOLID PARFUM
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 wood en droog hout.
Verleidelijk, betoverend, ... voel het
op je eigen huid. Dankzij het feit
dat de parfum aangeboden wordt in
crème-vorm biedt het een extreem
duurzaam effect. Slechts een kleine
hoeveelheid is genoeg om alle
zintuigen aan te wakkeren.

100 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 100 | 502003 |

96,50 EUR
965,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragrance: 20%
UTIQUE 15 | 502003.02 |

29,95 EUR

20 g | 502029 |

170,00 EUR

1.996,66 EUR / 1 l

8.500,00 EUR / 1 l

SEDUCES, ENSLAVES,
STIMULATES LUST

18

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 van het dagdagelijks
leven, een fascinerende tocht in de menselijke ziel.

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, in de
nek, achter de oren, op de neklijn
en in de plooien van je ellebogen
en knieën. Dit verzekert een
langhoudende geur op jouw huid.

Stel je voor hoe jouw 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. Dit allemaal
dankzij Ruby Solid Parfum. De essentie van luxe in een crèmige textuur.

UTIQUE

TIP
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UTIQUE

Set
BLACK
BLACK SET
Betreed een wereld van zwarte
elegantie waarin Ruby, Gold en Black
de leiding nemen. De 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.

3 x 15 ml |
Fragrance: 20%
502010 |

69,95 EUR

CAPTIVATING SCENTS
IN A BEAUTIFUL
SETTING
20

UTIQUE-parfums zijn niet alleen verkrijgbaar in kleinere, handige flesjes
van 15 ml, maar ook in een elegante set. Boeiende geuren in een prachtige
omgeving.

UTIQUE

1.565,55 EUR / 1 l
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Een zoet huwelijk tussen vanille,
patchouli en kaneel zal kenners
van verfijnde geuren verleiden.
Diepe en tweeledige geuren zullen
hun charme verspreiden met een
weelderig boeket aan noten.

2

LUXURY
HAND WASH
▪

Schuimt perfect en wikkelt jouw
handen met fluweelschuim

▪

Reinigt ze voorzichtig en droogt
de huid niet uit

▪

Geeft een aangenaam gevoel van
hydratatie

▪

Met Biohydration Plus®samenstelling speciaal
geselecteerd voor FM WORLD

▪

Laat op de handen fascinerende
aroma van akkoorden achter,
ontspannend voor jouw zintuigen

AMBER
502035 |

1

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502036 |

Mooie geurcompositie met boeiende
noten van verfrissende grapefruit
en sensueel oranjebloesem.
Waanzinnige fusie van noten die
inspireren en energie geven.

3

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.

4

300 ml

27,95 EUR

FIG LEAVES
502038 |

De meerlagige noten van
vijgenbladeren omhullen je
handen met een subtiele geur.
De ongewoonlijke frisheid werd
aangevuld met romantische, nobele
noten. Een echt feest voor de
zintuigen.

79,83 EUR / 1 l

2

HANDS ARE YOUR
MOST IMPORTANT
ATTRIBUTE
22

3

Handen zijn jouw belangrijkste kenmerk. Ze verdienen de hoogste kwaliteit
van zorg. Luxe handzepen maken indruk met hun verfijnde formule en
intrigerende geuren.

4

NATURAL SKIN
HYDRATION PROCESS

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. Luxueuze handwas werd verrijkt met de unieke
Biohydration Plus® complex dat de werking van het NMF perfect nabootst en de
huid zo zacht en glad maakt om aan te raken.

UTIQUE

UTIQUE

Luxury
HAND
WASH

1
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LUXURY
SHOWER GEL

3

BLACK
502042 |

4

GOLD
502043 |

5

VIOLET OUD
502044 |

▪

Verandert een bad in een
fascinerende sensatie die alle
zintuigen streelt

6

FLAMINGO
502045 |

▪

Bevat innovatieve ingrediënten
die de huidconditie perfect
beïnvloeden

7

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015 |

8

FIG LEAVES
502016 |

9

AMBER
502020 |

10

OUD & ROSE
502014 |

11

SANDALWOOD &
PATCHOULI
502013 |

▪

Maakt het zijdezacht

▪

Boeiende geurcomposities zorgen
voor een zalige ontspanning

200 ml

32,80 EUR
164,00 EUR / 1 l

1

RUBY
502039 |

EXTEND THE LIFE OF
PERFUME, INTENSIFY
THE FRAGRANCE
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MUFFIN
502040 |

1

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 Luxe Shower Gels, we kunnen je verzekeren dat hun
geur gedurende de hele de dag zal blijven!

REGENERATING
NECTAR MADE
FROM VALUABLE
INGREDIENTS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

▪

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.

▪

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 aanwezighed
van WhitesenseTM in de UTIQUE Luxury Shower Gel garandeert een
buitengewone en sensuele ervaring.

UTIQUE

UTIQUE

Luxury
SHOWER
GEL

2
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UTIQUE

Luxury
BODY
BALM

2

BUBBLE
502047 |

3

AMBER
502017 |

LUXURY
BODY BALM
▪

Zijdeachtige consistentie

▪

Verpakt het lichaam met een
mooi aroma

▪

Biedt de huid een uitstekende
hydratatie, zachtheid en gladheid

▪

Bevat hoogwaardige verbindingen
- Revitaoils Supreme®
en HydromanilTM

200 ml

29,95 EUR

4

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019 |

5

OUD & ROSE
502018 |

2

3

4

5

1

FLAMINGO
502046 |

PERFECTLY
HARMONIOUS
ACCORDS

26

1

Perfect harmonieuze akkoorden van UTIQUE parfum en Luxury
Body Balms die het toelaten om de geur te versterken en
hun duurzaamheid te verlengen. Ontdek jouw favoriet in een
compleet nieuwe style.

NOURISHING
COCKTAIL FROM THE
BEST INGREDIENTS

▪

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.

UTIQUE

134,75 EUR / 1 l
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UTIQUE

MINI
PRODUCTS
Test het of neem het mee op reis.

50 ml

Luxury
SHOWER
GEL

Luxury
BODY
BALM

6,95 EUR
139,00 EUR / 1 l

1

1

PERFECT
VOOR OP REIS

2

3

1

RUBY
502039.02 |

1

FLAMINGO
502046.02 |

2

FLAMINGO
502045.02 |

2

BUBBLE
502047.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015.02 |

3

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019.02 |

4

AMBER
502020.02 |

4

AMBER
502017.02 |

5

OUD & ROSE
502018.02 |

5

28

3

OUD & ROSE
502014.02 |

4

5

4

5

UTIQUE

2
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Luxury
FACE OIL

LUXURY
HAIR REPAIR OIL

LUXURY
FACE OIL

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

Een exclusieve compositie van
plantaardige oliën. 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.

▪

Gemakkelijk om te doseren
en het aan te brengen op het
gezicht

39,95 EUR

42,80 EUR

799,00 EUR / 1 l

799,00 EUR / 1 l
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Uitstekende onder de make-up,
voor dag en nacht

30 ml | 502004 |

50 ml | 502005 |

POWER OF OILS FOR
YOUR HAIR

▪

Verfijnde combinatie van argan, jojoba, lijnzaad, soja en zoete
amandelolie gecombineerd met sheaboter maakt het haar zichtbaar
sterker, gevoed en gehydrateerd.

A WEALTH OF
INGREDIENTS FOR
HEALTHY-LOOKING
COMPLEXION

De onvervangbare argan- en jojoba-oliën geven je huid een gehydrateerde en
gezonde uitstraling. De prachtige effecten van dit cosmetische resultaat zijn de
aanwezigheid van teunisbloem, zonnebloem, soja, castor, calendula, roos, avocado
en rijstolie, evenals geselecteerde essentiële oliën: geranium, ylang-ylang en neroli.

UTIQUE

UTIQUE

Luxury HAIR
REPAIR OIL
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UTIQUE

Luxury
massage oil
RELAXING

Luxury
massage oil
FIRMING

FIRMING LUXURY
MASSAGE OIL

RELAXING LUXURY
MASSAGE OIL

Niet alleen een sensuele sensatie
maar het verbetert ook het
uiterlijk van de huid. Unieke
oliecomponenten in de massageolie 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 dosering

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

Sterk relaxerende geur

▪

Perfecte huidverzorging

▪

Handige pomp voor precieze
dosering

200 ml | 502050 |
200 ml | 502049 |

139,95 EUR

139,95 EUR

699,75 EUR / 1 l

A REAL TREAT FOR
SKIN AND SENSES
32

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 zijdezacht en aangenaam om aan te raken.
Dankzij zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zijn de oliën ideaal voor het hele
lichaam te masseren en is het geschikt voor elk huidtype, voornamelijk de droge
en gevoelige huid.

PRECIOUS RECIPES

Dit alles te danken aan natuurlijke oliën. Kostbare recepten die rijk zijn aan
vetzuren en vitaminenoliën, zoals argan, roos, jojoba, avocado, rijst, teunisbloem
en goudsbloem, voeden en verzachten de huid heerlijk en herstellen de gezonde
gloed.

UTIQUE

699,75 EUR / 1 l
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UTIQUE

Advanced
night cream
AGE
CONTROL

Day cream
ROYAL
PERFECTION
ROYAL PERFECTION
DAY CREAM
▪

Een verfijnde combinatie
van actieve ingrediënten van
topkwaliteit en geavanceerde
technologie

▪

Een zorgvuldig voorbereide, ultraverjongende formule

▪

Hydrateert intensief, verstevigt
en herbouwt de huid

▪

Zorgt ervoor dat je teint weer een
gezonde, stralende uitstraling en
een schitterende gloed krijgt

ADVANCED AGE CONTROL
NIGHT CREAM

50 ml | 502026 |

▪

Een schat aan intensief antiaging en verstevigende actieve
ingrediënten

▪

Dringt diep in de huid door
tijdens de slaap

▪

Hydrateert perfect, regenereert
en verzacht de teint

50 ml | 502027 |

199,00 EUR

199,00 EUR

3.980,00 EUR / 1 l

THE BEST RECIPE FOR
AN EXCEPTIONAL
DAY

▪

L.C.G.S MC 8.0® – 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 krijgt.

▪

▪
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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 wordt 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 geeft een jongere uitstraling.

REVOLUTIONARY
INGREDIENTS
ABSORBED BY
YOUR SKIN WHILE
YOU SLEEP

▪

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 proteïne
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.

▪

Meristeem Edelweissbloem extract 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 resitent 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.

EPIGENETICS

UTIQUE

3.980,00 EUR / 1 l
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UTIQUE

ANTI-AGING
ELIXIR
Face Serum

Active
eye cream
EYE
COMPLEX

ANTI-AGING ELIXIR
FACE SERUM
EYE CREAM COMPLEX

▪

Zeer geconcentreerde,
baanbrekende formule

▪

Een perfecte combinatie van
ingrediënten van topkwaliteit

▪

▪

Verstevigt uitstekend en hydrateert
de gevoelige huid rond de ogen

Regenereert en maakt de huid
intensief glad

▪

▪

Maakt de onaantrekkelijke donkere
kringen onder de ogen voorzichtig
helderder

Vermindert de zichtbaarheid van
rimpels

▪

Verhoogt zichtbaar de
gezichtscontour

▪

Maakt de huid soepel
30 ml | 502030 |

170,00 EUR

20 ml | 502028 |

135,00 EUR

5.666,00 EUR / 1 l

▪

FOR THE NEEDS
OF DELICATE SKIN
AROUND THE EYES
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▪

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 en werkt op 2 manieren: het vermindert het negatieve effect van
electromagnetische bestraling en het ondersteunt de regeneratie van de huid.
Het maakt de huid gladder en vertraagt het verouderingsproces.
Albizia Julibrissin extract en darutoside complex – deze formule stimuleert
collageen synthese en heeft een positieve impact op huidcelvernieuwing en
het maakt de kraaienpootjes zichtbaar gladder. Bovendien vermindert het
opgezwollen ogen.

INTENSIVE
EFFECT THANKS
TO VALUABLE
INGREDIENTS

▪

L.C.G.S MC 4.0® het complex heeft sterk anti-verouderende eigenschappen,
regenereert intensief en maakt de huid gladder. Het bereidt de huid perfect
voor op verdere behandeling en verhoogt hun effect door synergie.

▪

De nieuwste generatie van vitamine A derivaat – momenteel een van de
meest effectieve middelen tegen 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.

▪

Laag moleculaire hyaluronzuur – dringt diep in de huid en verbetert zo zijn
stevigheid en elasticiteit.

▪

Het waardevolle fyto-oestrogeen complex – reguleert de functie van de
talgklieren.

▪

Cyclisch peptide en ectoine – hydrateren diep, verminderen zichtbaar rimpels
en verstevigen de huid.

▪

▪

Caffeïne – stimuleert microcirculatie en vermindert donkere kringen onder de
ogen.

De waardevolle combinatie van kaviaarextract en metalen – goud, zilver
en platinum – werken effectief om de huidveroudering te vertragen en
verminderen zichtbaar rimpels.

EPIGENETICS

UTIQUE

6.750,00 EUR / 1 l
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FIRMING
COMPLEX
Body Cream

ULTRA FIRMING
BUST CREAM

FIRMING COMPLEX
BODY CREAM

▪

Formule ontwikkeld met behulp van
pioniertechnologieën

▪

Beïnvloedt perfect de versteviging en
elasticiteit van de huid rond de borst

▪

Zorgt voor een zichtbaar liftend effect

▪

Geweldig alternatief voor
borstmodelleringchirurgie

50 ml | 502031 |

▪

Baanbrekende body shapingtechnologie

▪

Perfect versteviging en verzachting
van de huid

▪

Ondersteunt de vermindering van
vetweefsel

164,00 EUR

2.570,00 EUR / 1 l

1.366,67 EUR / 1 l

▪
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Een compilatie van de beste
ingrediënten

120 ml | 502032 |

128,50 EUR

A PERFECT RECIPE
FOR IDEALLY SHAPED
BREASTS

▪

De uniek complexe formule Volumenic Plus MC 12.0 stimuleert het
differentiatie proces en het rijpen van de vetcellen en ondersteunt de
lipideopslag. 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.

▪

Slimenum Ultra³ MC 16.0® – vermindert opgestapeld lichaamsvet, verslankt je
lichaam en minimaliseert huidimperfecties. Dankzij deze eigenschappen vormt
het je lichaam op een drie-dimensiale 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.

®

▪

Bruine algenextract van de Dictyoptales familie verbetert de voeding
van de vetcellen 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.

PERFECTLY SHAPED
SILHOUETTE

UTIQUE

UTIQUE

Ultra Firming
BUST CREAM
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UTIQUE

Luxury
SCENDED
CANDLE

1

VIOLET OUD | 180 g
502053 |

2

VIOLET OUD | 435 g
502053.02 |

3

BLACK | 180 g
502051 |

4

BLACK | 435 g
502051.02 |

5

FLAMINGO | 180 g
502052 |

6

FLAMINGO | 435 g
502052.02 |

LUXURY
SCENTED CANDLE
Vanwege de fijne samenstelling
van geurtonen, zoet het de kamer
met een betoverende uitstraling,
waardoor je ongelofelijk lang kunt
genieten van je favoriete akkoorden
van UTIQUE parfums. Het fascineert
met zijn originele ontwerp dat de
moderne toon aan het interieur
geeft. Het is gemaakt van paraffine
dat voldoet aan de strengste eisen
van de Duitse RAL-normen.
▪

De hoogste kwaliteit

▪

Ontworpen met aandacht voor
elk detail

▪

In een elegant vierkant glas

180 g

99,00 EUR

1

2

3

4

5

6

55,55 EUR / 100 g

435 g

45,97 EUR / 100 g

UNFORGETTABLE
JOURNEY THROUGH
SENSUAL LANDS
40

Unieke geuren van UTIQUE geven je geweldige kansen. Ze omhullen
niet alleen je huid, maar ook het interieur van je huis. Maak een
onvergetelijke reis door sensuele landen.

INTERIOR DESIGN
ENHANCED BY
FRAGRANCE

▪

3 Lontjes in een grote kaars zorgen voor een goede opwarming van het
kaarsvet

▪

Uitstekende, unieke, intensieve parfumsamenstellingen

▪

Een impressief artistiek ontwerp

▪

Adembenemende, tijdloze esthetiek

UTIQUE

199,00 EUR
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UTIQUE

7

GOLD | 180 g
502058 |

11

MUFFIN | 180 g
502060 |

8

GOLD | 435 g
502058.02 |

12

MUFFIN | 435 g
502060.02 |

Ware essentie van oosterse luxe in
één geur. Ontdek een uitgekiende
compositie die de onvergetelijke mix
in jouw omgeving naar voren brengt.

Onweerstaanbare verleiding,
zoetheid en verfijning in één
MUFFIN. Met UNIEK aroma. Kaars
biedt een onvergetelijke combinatie
van rijkdom en smaak.

7

8

9

RUBY | 180 g
502059 |

13

AMBRE ROYAL | 180 g
502061 |

10

RUBY | 435 g
502059.02 |

14

AMBRE ROYAL | 435 g
502061.02 |

Magnetisme, passie... Zoveel
intense emoties gevangen in één
kaars. Prikkel je zintuigen met de
verleidelijke RUBY die je boeit.

11

12

13

14

Verras jezelf met de AMBRE
ROYAL kaars die verblindt door de
verleidelijke samenstelling en het
aroma van UTIQUE parfum. Doe
koninklijke ervaring op en simuleer
jouw verbluffende sensaties.

180 g

99,00 EUR
435 g

199,00 EUR
45,97 EUR / 100 g
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9

10

UTIQUE

55,55 EUR / 100 g
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UTIQUE

15

BUBBLE | 180 g
502062 |

19

AMBERGIS | 180 g
502064 |

16

BUBBLE | 435 g
502062.02 |

20

AMBERGIS | 435 g
502064.02 |

De combinatie van kruidigheid en
zeegeur creëert de herinneringen
aan een nooit eindigende geheime
cruise. Deze mix van rustige
momenten en kruidige geur vult
AMBERGIS kaars met perfecte en
uitnodigende proporties.

Sluit je ogen en ga terug naar de
dierbaarste zomerherinneringen en
heerlijke zorgeloosheid met BUBBLE
kaars. Ervaar een vleugje elegantie
en intense emoties met slechts één
snuifje.

15

16

17

SEXY CASHMERE | 180 g
502063 |

21

MALACHITE | 180 g
502065 |

18

SEXY CASHMERE | 435 g
502063.02 |

22

MALACHITE | 435 g
502065.02 |

Laat je je graag overweldigen door
sterke geuren en oncontroleerbare
passie? Een explosie van verlangen
en luxe gecombineerd in één SEXY
CASMHERE kaars omhult je als een
kasjmier sjaal. Wees voorbereid op
deze ervaring.

19

20

21

22

Begin je MALACHITE kaarsavontuur
met mineralen en een frisse bries.
Ervaar de transformatie van heerlijke
geur naar betoverende aroma's met
je eigen zintuigen.

180 g

99,00 EUR
55,55 EUR / 100 g

17

18

199,00 EUR
45,97 EUR / 100 g
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UTIQUE

435 g
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The brightest among
all the stars
Naar de hemel reiken. Sta jezelf toe om meer te hebben. Ontdek de
luxueuze lijn cosmetica voor diepgaande huidverzorging en verfijnde makeup. ALAYA is perfect in elke centimeter, beginnend met een logo dat zijn
uniekheid en elegante verpakking uitdrukt, via hoogwaardige formules, tot
verbazingwekkende, langdurige effecten. Vlieg boven de horizon en laat je
make-up er verrukkelijk uitzien als het meesterwerk van een kunstenaar.

ALAYA

PERFECTE
MATTE 2-IN-1
covering
foundation

UNICORN
ELIXIR
2 in 1
Face Serum

PERFECT MATT 2 IN 1
COVERING FOUNDATION

UNICORN ELIXIR
2 IN 1 FACE SERUM

Perfecte matte 2-in-1 dekking
foundation zorgt voor een
fluweelzachte matte afwerking en
een perfecte look voor alle make-up
tot 12 uur. De foundation werkt
als concealer, perfect dekkend
alle onvolkomenheden. Zijn lichte
formule verstopt de poriën niet
en laat de huid ademen zonder
het onaangenaam gevoel van een
masker.

De rijke formule garandeert een sterk en
efﬁciënt huidverzorgend effect. Extracten
van acaifruit, gojibes en cranberry maken
de huid zijdezacht, extreem stralend en zijn
een uitstekende bron van vitamine C en
antioxidanten die de huid beschermen tegen
vrije radicalen.
▪

Accentuering van de make-upbasis in de
vorm van een voedend elixer

▪

Verbetert de conditie, hydrateert diep
en revitaliseert de huid

59,95 EUR

▪

Verhoogt de duurzaamheid van de
fundering aanzienlijk

1.998,00 EUR / 1 L

▪

Lichtgewicht formule, laat geen vettig
laagje achter

▪

Zeer efficiënt

30ml

VANILLA
602024 |
30 ml | 601313 |

HAZELNUT
602025 |

31,80 EUR

CARAMEL
602026 |

12 UUR OP
DE HUID
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VOOR ELK TYPE
SCHOONHEID

2 IN 1

VOOR IEDER
HUIDTYPE

2 IN 1

ALAYA

950,00 EUR / 1 l
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ALAYA

Highlighter
palette
GLASS SKIN

Luminous
-bronzing
powder
SUNNY
SOFT TOUCH

GLASS SKIN
HIGHLIGHTER PALETTE
Brengt onmiddellijk en optisch de huid
weer tot leven en verjongt. Dankzij de hoge
pigmentatie biedt het een ongelooflijk lichte
afwerking voor een lange tijd. Perfect voor
zowel dag- als avondmake-up.

SUNNY SOFT TOUCH
LUMINOUS-BRONZING
POWDER
▪

Het laat de huid er gezond en
stralend uitzien, verlicht door
zijn vonkende stralen. Dankzij de
zijdeachtige textuur is het een
bron van uitstekend welzijn vanaf
het moment van aanbrengen.

▪

Biedt een natuurlijk bruin effect
met een delicate gouden gloed

▪

Verspreidt zich gelijkmatig

▪

Laat geen strepen of vlekken
achter

▪

Geeft de huid een frisse en stralende
gloed

▪

Maakt het mogelijk om het zogenaamde
glow effect te verkrijgen

▪

Efficiënt en multifunctioneel

▪

In warme, koele en neutrale tinten

15 g | 602023 |

44,95 EUR
962,50 EUR / 1 l EUR / 100 g

CHAMPAGNE
CASHMERE

11,5 g | 602022 |

TIME OF FAME

44,95 EUR

MOON DUST

390,87 EUR / 100 g
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VOOR IEDER
HUIDTYPE

VEGAN
FRIENDLY

IN EEN
ELEGANTE
VERPAKKING
MET EEN SPIEGEL

VOOR IEDER
HUIDTYPE

VEGAN
FRIENDLY

ALAYA

IN EEN
ELEGANTE
VERPAKKING
MET EEN SPIEGEL

PINK DIAMOND
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ALAYA

EYESHADOW
PALETTE

TOTAL ALLURE
606080 |
DOLCE VITA
AMETHYST
PEARL GIRL

EYESHADOW PALETTE
Dankzij de zijdezachte textuur van
de oogschaduwen, kun je je make-up
gemakkelijk veranderen in een echt
kunstwerk en je voelen als een kunstenaar
met een schilderpalet van de mooiste
kleuren.
▪

Maakt het mogelijk kleuren te mengen
en hun tinten te sorteren

▪

Oogschaduw schilfert en kruimelt niet

▪

Sterk gepigmenteerd

▪

In een breed scala aan kleuren

9g

36,99 EUR

CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY
606081 |
LAST NIGHT
FLIRT

411,00 EUR / 100 g

SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL

IN EEN
ELEGANTE
VERPAKKING
MET EEN SPIEGEL
52

VOOR IEDER
HUIDTYPE

ALAYA

WHITE GOLD
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Discover the beauty
of having healthy hair
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 – een prestigieuze haarverzorgingslijn gemaakt om je
haar mooi en gezond te maken. Rijke samenstellingen en uitstekende formules
op maat gemaakt voor de 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!

HAIRLAB

SHAMPOO
voor droog
haar

Dry Hair
SHAMPOO
RAPID2 HAIR REFRESH
DRY SHAMPOO

AQUA2 SHAMPOO

Dankzij rijstzetmeel en tapiocameel
fungeert het als een spons die
overtollig talg en onzuiverheden
absorbeert. Het geeft het haar
een aangename geur, alsof ze met
gewone shampoo zijn gewassen.
De unieke formule zorgt voor
onmiddellijke actie en ongekend
gebruiksgemak.

Geeft zelfs het droogste haar
haar gezonde glans terug. Het
hyaluronzuur hydrateert intensief en
maakt het haar sterker. Het reinigt
de hoofdhuid ook zachtjes.
▪

Het bevat hyaluronzuur
dat intensief hydraterende
eigenschappen heeft

▪

Reinigt en verfrist effectief het
haar zonder water te gebruiken

▪

▪

Verhoogt zichtbaar hun volume
en verhoogt ze bij de wortel

Voedt en versterkt de conditie
van je haar

▪

▪

Perfect voor op reis en voor
onverwacht avondje uit

Maakt het haar helder, mooi
glanzend en flexibel

▪

▪

Ruikt naar sappige appel

Werkt het best in combinatie
met AQUA² MASK

PERFECT
FOR TRAVEL

250 ml | 520001 |

150 ml | 520020 |

46,95 EUR

16,95 EUR

155,60 EUR / 1 l

96,67 EUR / 1 l

50 ml | 520001.02 |

15,65 EUR

RAPID2
REFRESHING
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Onaangekondigd bezoek, plotselinge reizen, onverwachte
vergaderingen - ongeacht de omstandigheden willen we er perfect
uitzien. De RAPID2 REFRESHING-serie geeft je haar een perfecte look
in elke situatie.

AQUA

2

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.

HAIRLAB

198,00 EUR / 1 l
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HAIRLAB

MASKER
voor droog
haar

Hair OIL
Intensively
Moisturising

AQUA2 MASK

AQUA2 OIL

Redding voor droog, beschadigd
en kroeshaar. Het masker
hydrateert en voedt het haar
intensief, waardoor het er gezond
en glanzend uitziet. Bovendien
maakt het het kammen van het
haar gemakkelijker. Effect: sterk
haar vol glans.
▪

Vereist uitspoelen

▪

Rijk aan lijnzaad, jojoba en
rice olie

▪

Voorkomt dat het haar breekt
en statische elektriciteit
opneemt

▪

Om de resultaten van het
masker te versterken voeg
een paar druppels Aqua2 Oil

▪

Als je gekleurd haar hebt,
voeg dan een paar druppels
Ideal2 Color Elixir toe aan
het masker om de diepte
en rijkdom van je haarkleur
te versterken en te laten
glanzen

Herbouwt, hydrateert en
verzacht het haar. Het voorkomt
gespleten haarpunten en maakt
het gemakkelijk om te kammen.
Speciaal geselecteerde ingrediënten
beschermen je haar tegen verlies
van water. Masseer slechts een paar
druppels etherische olie in je haar.

PERFECT
FOR TRAVEL

▪

Bevat jojobaolie, voor een
verbeterende conditie van het
haar

▪

Kan op droog en nat haar
worden aangebracht

▪

Intensieve hydradatie waardoor
het haar zacht en glanzend
wordt

100 ml | 520004 |

46,95 EUR
429,50 EUR / 1 l

250 ml | 520003 |

46,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

15,65 EUR
483,33 EUR / 1 l
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HAIRLAB

30 ml | 520003.02 |
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HAIRLAB

Regenerating
hair SHAMPOO
PERFECT
VOOR OP REIS

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO
Voor droog, broos en gevoelig haar verzwakt door
chemische behandelingen zoals verven. Het bevat
panthenol dat haar herstelt, voedt en versterkt.
Reinigt de hoofdhuid.
▪

Herstelt beschadigd haar

▪

Perfecte combinatie van reinigende en
verzorgende eigenschappen

▪

Panthenol voedt het haar

▪

Beste resultaat in combinatie met de Intense2
Regenerating masker

PERFECT
VOOR OP REIS

250 ml | 520005 |

46,95 EUR

Intense regenerating
MASK

Intense regenerating
SPRAY

INTENSE2 REGENERATING MASK

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

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.

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.

171,80 EUR / 1 l

50 ml | 520005.02 |

15,65 EUR
290,00 EUR / 1 l

▪

Een zijdezachte verwennerij voor gevoelig 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)

▪

Het bevat panthenol

▪

Uitspoelen niet nodig

▪

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 |

INTENSE2
REGENERATING

46,95 EUR
Dankzij zorgvuldig geselecteerde ingrediënten biedt het
intense hydratatie en voeding voor droog en beschadigd haar.
De serie bestaat uit 3 perfect geselecteerde producten die zijn
ontworpen om je haar de best mogelijke conditie te garanderen.

171,80 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02 |

15,65 EUR

46,95 EUR
286,33 EUR / 1 l

HAIRLAB

250 ml | 520006 |

483,33 EUR / 1 l
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HAIRLAB

Colourtreated hair
SHAMPOO
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO
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
voorkomen.
▪

Bevat panthenol en
paardenbladextract

▪

Samen te gebruiken met Ideal2
Colour Mask en Ideal2 Colour
Elixir

250 ml | 520019 |

Colour-treated
hair MASK

Colour-treated
hair ELIXIR

IDEAL2 COLOUR MASK

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

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

Aanbevolen na kleurbehandelingen. Voor alle haartypes.
Het versterkt de intensiteit en voegt diepte en
kleurduurzaamheid toe.

46,95 EUR
171,80 EUR / 1 l
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Bevat natuurlijke filters

▪

Uitspoelen met water

▪

Uitspoelen met water

▪

Maakt het haar gezond en glanzend

▪

Zorgt dat de kleur niet bleek wordt en houdt het haar
lang stralend en zacht

▪

▪

Voeg een paar druppels van de Ideal2 Colour Elixir toe
voor een nog beter resultaat!

Voeg gewoon 5-10 druppels toe aan het Ideal2
Color Mask om een buitengewoon expressieve
haarkleur te krijgen

75 ml | 520011 |
IDEAL2 COLOUR - Verbetert de kleurintensiteit en kleurdiepte na het verven
en beschermt het tegen vervaging. Bovendien hydrateert en voedt het je
haar met waardevolle ingrediënten. Het lijkt wel alsof je naar de kapper bent
geweest!

250 ml | 520010 |

46,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

66,80 EUR
799,33 EUR / 1 l

HAIRLAB

IDEAL2
COLOUR

▪
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HAIRLAB

SHAMPOO
for curly hair
CURLY2 SHAMPOO
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.
▪

Basisverzorging voor ontembare
krullen

▪

Verrijkt met Panthenol en
gehydroliseerd collageen

▪

Gebruik samen met het Curly²
Mask en Curly² Smoothing
Emulsion

250 ml | 520017 |

MASK
for curly hair

SMOOTHING
EMULSION for curly
hair

CURLY2 MASK

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

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 het in gareel brengt. De emulsie beschermt tegen
het absorberen van vocht, externe factoren en hoge
temperaturen tijdens de styling.

46,95 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

▪

Temt krullen en maakt het haar glad

▪

Uitspoelen niet nodig

▪

Helpt bij het stylen van haar

▪

Dankzij gehydrolyseerd tarwe eiwit wordt krullend
haar verzacht en krijgt het een beschermende laag

250 ml | 520018 |
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46,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

175 ml | 520002 |

46,95 EUR
245,43 EUR/ 1 l

HAIRLAB

CURLY2

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 milieuomstandigheden en hoge temperatuur tijdens het stylen.
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HAIRLAB

Volume increasing
SHAMPOO
VOLUME2 SHAMPOO
Delicaat, dun haar is niet langer een kopzorg met deze shampoo. Dankzij het
gehydrolyseerde tarwe-eiwit, dat voedt, hydrateert en volume aanbrengt in je haar.
▪

Voor dagelijks gebruik

▪

Effect: direct meer volume en gehydrateerd haar

▪

Verzwaart het haar niet

▪

Geeft haar volume en maakt het haar licht en voller

Soothing
SHAMPOO
for sensitive
and irritation
prone skin

250 ml | 520008 |

46,95 EUR

DELICATE2 SHAMPOO

171,80 EUR / 1 l

Volume increasing SPRAY

Danzij zijn rijke formule verzacht het
de hoofdhuid en herstelt het het
PH-gehalte van de huid. Hydrateert
en vitaliseert.

VOLUME2 SPRAY

▪

Verzacht en hydrateert een
geïrriteerde hoofdhuid

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

▪

Geschikt voor elk haartype

250 ml | 520012 |

▪

Uitspoelen niet nodig

▪

Gelijkmatig over het haar verdelen voor een fantastische volume boost

▪

Bevat voedende eigenschappen

▪

Gebruik voor het beste effect ook de de Volume Shampoo

46,95 EUR
171,80 EUR / 1 l

2

150 ml | 520009 |

46,95 EUR

VOLUME
66

2

De serie garandeert dat je haar ongelooflijk volume krijgt en tegelijkertijd
gehydrateerd en gevoed wordt. Dankzij dit unieke recept wordt je haar
versterkt en zul je hun flexibiliteit en glans weer ontdekken.

DELICATE

2

Reinigt het haar en de hoofdhuid zachtjes en biedt tegelijkertijd een
optimale hydratatie van het haar dankzij de perfect geselecteerde
ingrediënten.

HAIRLAB

286,33 EUR / 1 l
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ANTI DANDRUFF2
ELIXIR

ANTI DANDRUFF2
SHAMPOO

Het elixir bevat kostbare actieve
ingrediënten zoals berken-extract,
vitaminen B6 en PP, evenals
panthenol, die gezamenlijk de
hoofdhuid schoonmaken.

Deze formule reinigt de hoofdhuid
grondig en laat haar fris en schoon
aanvoelen. Het verzacht het gevoel
van jeuk, droogheid en irritatie
veroorzaakt door roos.
▪

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

▪

Heeft een rustgevend
effect, verzorgt de door roos
geïrriteerde hoofdhuid

▪

Beste resultaat in gebruik met
Anti-Dandruff2 Elixir

▪

Heeft kalmerende
eigenschappen en vermindert
jeuk

▪

Verzacht de hoofdhuid

▪

Bestrijdt roos ondanks droge of
vettige hoofdhuid

▪

Gemakkelijk aan te brengen,
masseer simpelweg een kleine
hoeveelheid elixir in nat haar

250 ml | 520016 |

150 ml | 520015 |

46,95 EUR

52,20 EUR

171,80 EUR / 1 l

313,00 EUR / 1 l

ANTI
DANDRUFF2
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Anti-dandruff
ELIXIR

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! Laat het
haar er weer glanzend en verzorgd uitzien.

HAIRLAB

HAIRLAB

Anti-dandruff
SHAMPOO
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HAIRLAB

Energising
SHAMPOO
for weak hair

Strong & More
HAIR OIL

STRONG2 & MORE
HAIR OIL

ENERGISING2
SHAMPOO

Het bevat een goed geselecteerde
blend van plantenextracten
(duizendblad, cinchona, klein
hoefblad) en werkzame stoffen
(zink, vitamines) die de verbetering
beïnvloeden van de haarzakjes.

Ontworpen voor haar met de
neiging tot uitval. Bevat waardevolle
plantenextracten, waaronder een
extract van ginseng en klis. Het heeft
een normaliserend en regenererend
effect.
▪

Voor mannen die dromen van
dik en gezond haar

▪

Voor een beter resultaat
aanbrengen samen met Strong2
& More Hair Oil

PERFECT
VOOR OP REIS

▪

Heeft een aangename frisse
geur

▪

Gemakkelijk aan te brengen:
masseer om de dag 15-20
druppels in de hoofdhuid

30 ml | 520014 |

250 ml | 520013 |

66,80 EUR

46,95 EUR

1.998,33 EUR / 1 l

171,80 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02 |

15,65 EUR

ENERGISING
70

2

Verfrist perfect de hoofdhuid en de textuur van het haar. Shampoo
voorkomt haaruitval en geeft het haar een ongelooflijke en
gezonde glans dankzij waardevolle ingrediënten en een uniek
recept.

STRONG2
& MORE HAIR

Verbetert de conditie van de haarzakjes, ultra-versterking
van hun verzwakte structuur en een merkbare vermindering
van haarverlies dankzij geavanceerde technologie.

HAIRLAB

313,00 EUR / 1 l
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Een bron van jeugd
Ongeacht onze leeftijd willen we een oogverblindende glimlach hebben en
dat onze huid zo lang mogelijk stevig en stralend blijft. Wetenschappers
in laboratoria over de hele wereld blijven formules testen en verbeteren
waarmee ze de tijd op onze huid kunnen stoppen. We hebben de
allernieuwste technologieën gebruikt en gebruik gemaakt van baanbrekende
ontdekkingen om een merk van gespecialiseerde huidverzorgingsproducten
te creëren met de naam FONTAINAVIE. Dit is onze beproefde formule voor
eeuwige jeugd.

FONTAINAVIE

Fruity body
peeling
STRAWBERRY
CRANBERRY

Fruity body
peeling
KIWI

STRAWBERRY-CRANBERRY
BODY PEELING

KIWI BODY PEELING
Sappige en intense peeling met
baobab extract.

Een heerlijk sappig en expressief peeling
met de geur van aardbei en cranberry.
▪

Perfecte gladmakende eigenschappen
en de kracht van cranberrydeeltjes
zorgen voor een perfecte egalisatie en
voeding

▪

Verwijdert dode opperhuid,
revitaliseert, verstevigt en geeft de
huid een gloed

▪

Het gebruik van peeling verbetert de
huid complex, verstevigt het en biedt
voldoende voeding

▪

Maakt perfect glad en
hydrateert de huid terwijl het
dode huid verwijdert

▪

Revitaliseert, voedt en
hydrateert de huid

▪

Door het regelmatig te
gebruiken, verbetert de teint,
maakt je huid steviger en
verzorgend met de juiste
voeding

250 ml | 501030 |

28,50 EUR
114,00 EUR / 1 l

NIEUW

DE VERSE AARDBEIGEUR,
GEASSOCIEERD MET DE ZONNIGE ZOMER,
ZAL UW BADKAMER IN EEN SPA WORDEN.
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28,50 EUR
114,00 EUR / 1 l

NIEUW

LAAT JEZELF WEG WORDEN GEDRAGEN
DOOR DE BETOVERENDE GEUR VAN
KIWI! LAAT JE BADKAMER WORDEN
EEN OOSTERSE SPA!

FONTAINAVIE

250 ml | 501029 |
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FONTAINAVIE

GREEN
REJUVENATING
Treatment Mask

GREEN REJUVENATING
TREATMENT MASK
Dit masker is ontwikkeld en reinigt de huid
diep en maakt het fris en stralend. Het
masker is erg gemakkelijk af te wassen, je
hebt niet het gevoel van een strakke huid
op je gezicht.
▪

Eenvoudig aan te brengen, het stelt
je in staat om het masker precies te
verspreiden op geselecteerde delen
van het gezicht

▪

Bevat natuurlijke groene klei die
absorbeert gifstoffen en zorgt voor de
mineralen en elementen nodig voor
een stralende teint

▪

Verrijkt met kaolienklei, die
heeft ontstekingsremmende
eigenschappen, absorbeert talg en
ondersteunt circulatie

25 g | 504031 |

1.972,00 EUR / 1 l
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NIEUW

▪

Maakt de huid glad

▪

Verkleint vergrote poriën

▪

Verzacht irritaties

▪

Vertraagt het natuurlijke verouderingsproces van de huid

▪

Reguleert het werk van talgklieren en talgproductie

▪

Verlicht ontstekingen

▪

Absorbeert schadelijke stoffen (vervuilende en toxines)

▪

Voedt huidcellen

▪

Verbetert de huidskleur

▪

Vermindert de zichtbaarheid van de eerste tekenen van
huidveroudering

FONTAINAVIE

49,30 EUR
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FONTAINAVIE

COMPLEX
EYE SERUM

COMPLEX EYE SERUM

Het oogserum bevat een complex
van actief regenererende,
verstevigende en verzachtende
ingrediënten voor de gevoelige
huid rond de ogen. Door het hoge
gehalte aan hyaluronzuur zorgt het
voor vocht en stimuleert het de
huidcellen om weer op te bouwen.
▪

Met antioxiderende stoffen
zoals cafeïne

▪

Voorkomen de vorming van
nieuwe rimpels

▪

Verminderd donkere kringen
onder de ogen

15 ml | 504028 |

56,95 EUR

Het heeft een ingebouwde, op batterijen werkende tip
die een subtiele en ontspannende massage voor de ogen
biedt.
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FONTAINAVIE

3.796,66 EUR / 1 L
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FONTAINAVIE

Hydrogel
ALOE VERA
Multi
Eye Patch
HYDROGEL ALOE VERA
MULTI EYE PATCH
Hydraterende gel-oogpleisters zijn
een geweldige manier om wallen en
donkere kringen, evenals fijne lijntjes
en vermoeidheid te verlichten.
Dankzij de aloë die erin zitten,
kalmeer en hydrateer je de huid rond
de ogen.
▪

Geen tekenen van slaperigheid
meer

▪

Verfriste huid rond de ogen

90 g | 504030 |

84,95 EUR

ELEGANTE
VERPAKKING
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VEGAN
FRIENDLY

FONTAINAVIE

943,89 EUR / 1 L
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FONTAINAVIE

Universal
cream
ULTRA
RECOVERY
ULTRA RECOVERY
UNIVERSAL CREAM
Deze crème regenereert effectief
de huid van gezicht en lichaam.
Bovendien verlicht het irritaties door
droogheid, roodheid en keratose
te verminderen. Het vormt een
onvervangbaar rustgevend kompres
na de cosmetische behandelingen,
het ontharen en overmatige
blootstelling aan UV-straling.
▪

Het bevat geen siliconen of
parabenen

▪

Perfect voor alle huidtypes, ook
voor droge en gevoelige huid

▪

Geschikt voor dagelijks gebruik
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500 ml | 503036 |

250 ml | 503036.02 |

15 ml | 503036.03 |

58,85 EUR

42,55 EUR

26,65 EUR

139,80 EUR / 1 l

139,80 EUR / 1 l

1.596,67 EUR / 1 L

INTENSIEVE
VERNIEUWING DOOR
EEN RIJKE FORMULE

▪

Bèta-glucaan uit haverkorrels zorgt voor zachtheid en flexibiliteit, en
ondersteunt ook de celvernieuwing

▪

Colloïdaal zilver wordt gekenmerkt door antibacteriële eigenschappen

▪

Kokosolie verzacht, voedt en beschermt tegen schadelijke invloeden van
buitenaf

▪

Esters van hogere vetzuren beïnvloeden de goede werking van cellen

FONTAINAVIE

De kracht van hydraterende oliën en van actieve ingrediënten:
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Exfoliating
FACE
TONER
PADS
EXFOLIATING FACE
TONER PADS

PERFECT SKIN
NOURISHING
BODY SALT SCRUB
Exfolieert effectief dode cellen
waardoor de huid flexibeler en
zijdezacht aanvoelt. Regelmatig
aangebracht verbetert het de
huidconditie duidelijk, herstelt het de
juiste hydratatie en stimuleert het de
microcirculatie.
▪

Oliën, voeden en regenereren
perfect de huid

▪

Rijke, olie-formule maakt het
gebruik van lichaamsbalsem na
het aanbrengen overbodig

▪

Met een diepe geur van PURE
ROYAL 900-parfums

▪

Een toner in handige cotton pads

▪

Met anti-rimpel effect

▪

Een complex van actieve
ingrediënten die de gezondheid
van de huid ondersteunen

▪

Een innovatieve hydraterende
formule die de huid beschermt
tegen veroudering

60 ml | 521490 |

31,50 EUR
475,00 EUR / 1 kg

200 g | 503035 |

MATRIXYL is een revolutionair ingrediënt in verzachtende en antirimpelcosmetica.
Het vermindert de tekenen van veroudering, herstelt de stevigheid van de huid en
benadrukt de contouren van het gezicht.

51,35 EUR
212,50 EUR / 1 kg

ZOUT EN OLIE RECEPT VOOR EEN
MOOIE HUID
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De cosmetische basis wordt gevormd door kostbare oliën van de
hoogste kwaliteit - met avocado-, zonnebloem- en arganolie evenals boter, mango en shea. Deze ware rijkdom aan vitamines
die kostbaar zijn voor de huid, onder andere E, C, B, PP, A en K,
onverzadigde vetzuren, linolzuur en mineralen - kalium, ijzer en
koper.

REVOLUTIE
- GLADDE,
GEVOCHTE
EN JONGER
UITZIENDE
HUID

MATRICINE speelt een fundamentele rol bij de reconstructie van huidweefsel,
cel communicatie en gen activering. Het gunstige effect op de huid is zichtbaar
binnen twee maanden na regelmatig gebruik.
AQUAXYL + GLYCERINE een winnende combinatie die de natuurlijke
hydratatieprocessen van de huid ondersteunt en de waterreserves optimaliseert.
ARGININE is een uniek aminozuur dat van groot belang is voor het uiterlijk van de
huid. Beïnvloedt de synthese van verbindingen die deelnemen aan biochemische
transformaties. Het verbetert ook de doorbloeding. Het wordt gewaardeerd om
zijn verbazingwekkende hydraterende eigenschappen.

FONTAINAVIE

FONTAINAVIE

Voedende
body salt
scrub
PERFECT
SKIN
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FONTAINAVIE

Lift extreme
EYE SERUM
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.
▪

Onmiddellijk liftingeffect

▪

Toepasbaar onder de ogen en op
geselecteerde delen van het gezicht

5 ml | 503001 |

62,95 EUR

FONTAINAVIE

9.990,00 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE

Hyaluronic
sheet mask
HYDRO
THERAPY
HYDROTHERAPY HYALURONIC
SHEET MASK
Occlusieve eigenschappen van het masker
verhogen de penetratie van voedingsstoffen
in de huid aanzienlijk. Dankzij dit maakt ze
het perfect strak, fijnt het de rimpels, voedt
intensief en regenereert effectief.
▪

Rijk aan actieve hydraterende ingrediënten

▪

Garandeert een mooie en gezonde
uitstraling

▪

Zorgt voor een zichtbaar
huidverjongingseffect

Advanced repair
LIP BALM

20 ml | 503033 |

12,70 EUR

ADVANCED REPAIR LIP BALM

575,00 EUR / 100ml

ULTRAMOISTURISING
EIGENSCHAPPEN

BEVESTIGDE
RESULTATEN

Het bevat een schat aan ingrediënten die van nature in de huid worden
aangetroffen, zoals hyaluronzuur, aminozuurcomplex, natriumzout van
pyroglutaminezuur en ureum. Vanwege het vermogen om water te binden,
intensieve en langdurige hydratatie, waardoor de huid stevig en fluweelzacht blijft.

▪

De redding voor droge lippen

▪

Maakt je lippen ongelooflijk glad en zacht

▪

Geeft een aangenaam gevoel door voedende en hydraterende
eigenschappen

100% van de gebruikers * bevestigt dat het:

▪

Beschermt tegen schadelijke factoren van UV-stralen

▪

Zorgt voor de huid

▪

Bevat hyaluronzuur, dit maakt de lippen voller

▪

Hydrateert lang voor lange tijd

▪

Voor dagelijks gebruik

▪

Zorgt voor intensieve regeneratie

▪

Zichtbaar verjongt

▪

Maakt de huid stevig en fluweelzacht

* Testen uitgevoerd op een groep van 25 vrouwen in de leeftijd van 19 tot 56 over een periode van 4 weken.
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4.8 g | 503031 |

8,50 EUR
177,08 EUR / 100 g

SPF

15

FONTAINAVIE

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

PROBIOTIC
toothbrush
cleaner

3 In 1 teeth
WHITENING
FOAM

PROBIOTIC
TOOTHBRUSH CLEANER

3 IN 1 TEETH
WHITENING FOAM

Dit product voorkomt effectief de
vermenigvuldiging van bacteriën,
wat resulteert in het ontstaan van
tandcariës. Het minimaliseert ook
het risico op de ontwikkeling van de
micro-organismen die tandbederf
veroorzaken.

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

▪

Extreem efficiënt - één dosis is
voldoende voor zeven dagen

▪

Een moderne schuim formule

▪

Milieuvriendelijk

▪

Bevat natriumpercarbonaat

▪

Het is ook geschikt voor
kunstgebitten

▪

Handig in gebruik dankzij de
hygiënische pomp

▪

Ontworpen voor volwassenen

10 × 4 ml | 713006 |

49,95 EUR

50 ml | 503032 |

49,95 EUR

124,88 EUR / 100 ml

Discover our
original sign and
look for it on
other products
– each one is
environmentally
friendly!
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100% ACTIEVE PROBIOTICA
Een perfecte mondhygiëne betekent ook dat we moeten zorgen voor
het gereedschap dat wordt gebruikt bij het tandenpoetsen, die de
leefomgeving zijn van micro-organismen die gevaarlijk zijn voor onze
gezondheid. Terwijl we voor de natuurlijke omgeving zorgen en je
uitgebreide bescherming willen bieden, hebben we een innovatief
probiotisch preparaat ontwikkeld dat is gebaseerd op de functie van nuttige
bacteriestammen.

WIT,
VERFRIST,
REINIGT

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 breken de kleinere deeltjes af, waardoor ze helderder
en dus minder zichtbaar worden.
▪

Extreem efficiënt – gaat wel 4 maanden mee

▪

Resultaat zichtbaar na 1 – 3 weken gebruik

FONTAINAVIE DENTAL

999,00EUR / 1 l
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FONTAINAVIE

Ylang-Ylang
Moisturising
FACE
ESSENCE

YLANG-YLANG
MOISTURISING
FACE ESSENCE
Dankzij de zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten houdt het de
natuurlijke balans van de huid in
stand en brengt het wonderbaarlijke
verlichting van de huid. Kan worden
gebruikt als toner om de huid perfect
voor te bereiden op het aanbrengen
van make-up, of als verfrissende
nevel.
▪

Met heilzaam essentieel ylangylang water

▪

Met een unieke, ontspannende
geur

▪

Zorgt voor een prettige
toepassing
Voor alle soorten huid

▪

THERMAL
WATER
THERMAL WATER
Ons THERMISCH WATER minimaliseert rimpels,
vermindert allergische reacties, ondersteunt
wondgenezing en verbetert de bloedtoevoer naar
de huid. Ingrediënten zoals magnesium, calcium,
natrium, chloriden en bicarbonaten hebben een
positief effect op het uiterlijk en de conditie van
de huid.
▪

Een veelzijdige cosmetica

▪

Verfrist, ontspant en kalmeert

▪

Bevat een schat aan mineralen

▪

Bedoeld voor dagelijks gebruik

300 ml | 503042 |

16,95 EUR

2 IN 1 ON BEAUTY AND HEALING
PROPERTIES

94,66 EUR / 1 l

ZORG EN
VOORWAARDEN
ELKE DAG

VERFRISSING NA DE TRAINING

VOCHT IN KAMERS MET
AIRCONDITIONING

150 ml | 504027 |

EN

HERSTELT NA
ZONBRANDWONDEN

ATÜRLICH
EN

98

SPRUNGS
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FF

HOE WERKT HET

UR

INHALTSST
O

94,66 EUR / 1 l

VERFRISSINGEN IN
DE ZOMER

VERZACHT NA

VERZACHT NA HET VERWIJDEREN

INSECTBETJES

VAN HET HAAR

SETS MAKE-UP

FONTAINAVIE

14,20 EUR
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EXFOLIATING
SHOWER GEL
▪

Reinigt, verwijdert dode
huidcellen, maakt glad

▪

Met deeltjes kalkalgen,
katoenextract, vitamine E en rood
algen

MOISTURISING SUN
PROTECTIVE WATER SPF 50

250 ml | 504021 |

19,95 EUR
79,80 EUR / 1 l

Biedt de hoogste bescherming
tegen de zon, hydrateert,
voorkomt vroegtijdige
huidveroudering

▪

Met vitamine E

Nourishing
TAN
Accelerator

200 ml | 504024 |

56,95 EUR

NOURISHING TAN
ACCELERATOR

279,95 EUR / 1 l

Sun
Protection
LOTION

▪

Helpt bij het bereiken van
een mooie huidtoon, voedt,
hydrateert, verbetert de
stevigheid en elasticiteit,
herbouwt de beschermende
barrière van de huid

▪

Met cacaoboter, wortelzaadolie,
soja-fytosterolen en vitamine E

SPF

10

150 ml | 504020 |

28,95 EUR

SUN PROTECTION
LOTION
▪

Beschermt tegen UV
straling, voedt, hydrateert,
kalmeert, reguleert de
huidvernieuwing werkwijze

▪

Met aloë-extract en
Glycerine

166,33 EUR / 1 l

SPF 15 (MEDIUM PROTECTION)
150 ml | 504022 |

28,50 EUR
190,00 EUR / 1 l
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▪

SPF 40 (HIGH PROTECTION)
150 ml | 504023 |

33,95 EUR

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

Moisturising
Sun Protective
WATER SPF 50

Exfoliating
SHOWER GEL

226,33 EUR / 1 l
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Self-tanning
MIST

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL
▪

verlicht de huid prachtig, verbetert de bruine
kleur

▪

Met micadeeltjes, zonnebloemolie,
druivenpitolie, katoenzaadolie en vitamine E

SELF-TANNING MIST
▪

200 ml | 504033 |

35,65 EUR

100 ml | 504025 |

24,95 EUR

178,25 EUR / 1 l

249,50 EUR / 1 l

PANTHENOL

After Sun
SOOTHING FOAM

Self-tanning
BALM

AFTER SUN SOOTHING FOAM

SELF-TANNING BALM

▪

Verzacht irritaties, hydrateert, voedt en versnelt de
regeneratie

▪

Met hyaluronzuur, aloë, panthenol, allantoïne,
vitamine E

150 ml | 504026 |

22,20 EUR
123,33 EUR / 1 l
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Met erythrulose, DHA,
panthenol en propaandiol

▪

Met erythrulose, DHA, arganolie, aloë-gel,
sheaboter, verzachtende middelen en trehalose

200 ml | 504034 |

35,65 EUR
178,25 EUR / 1 l

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

After Sun Illuminating
DRY OIL
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LIFT UP REGENERATING
FACE CREAM
Het bevat een schat aan natuurlijke
ingrediënten met multi-actief effect
op de huid - sheaboter voedt en
regenereert; avocado-olie verzacht
en verstevigt; aloë vera-extract en
bisabolol verzachten irritaties, terwijl
extract van Scutellaria baicalensis
en ceramiden de beschermende
barrière versterken en opnieuw
opbouwen.
▪

Geeft zichtbare effecten
onmiddellijk na het aanbrengen

▪

Verzorgt en beschermt effectief

▪

Geschikt voor alle huidtypes

▪

Ideaal voor huid met tekenen
van veroudering

▪

Trekt snel in

LIFT UP REGENERATING EYE
CREAM
Verrijkt met zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten - cafeïne voorkomt
donkere kringen en wallen; karitéboter
voedt en regenereert; ginkgo-extract
verzacht irritaties; avocado- en kokosolie
hydrateren en verzachten.

▪

Geeft je ogen de verloren glans

▪

Speciaal samengesteld voor de
gevoelige huid rond de ogen

▪

Herstelt de elasticiteit

42,95 EUR

42,95 EUR

670,00 EUR / 1 l

670,00 EUR / 1 l
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Elimineert tekenen van
vermoeidheid en veroudering

20 ml | 503041 |

50 ml | 503040 |

THE ELIXIR OF YOUTH

▪

Deze gespecialiseerde producten zijn verrijkt met het innovatieve
Tens'Up™ -complex, dat op twee manieren werkt om de huid zichtbaar
steviger te maken en rimpels glad te strijken. Direct na het aanbrengen
vormen ze een liftende film, waardoor het verjongende effect op de lange
termijn behouden blijft.

WIST JE DAT…

De huid begint al bij de leeftijd van 25-30 jaar te verouderen. Dit is
wanneer de componenten die verantwoordelijk zijn voor de stevigheid en
dichtheid langzaam beginnen te verdwijnen. Daarom is het een goed idee
om zo vroeg mogelijk met antirimpelverzorging te beginnen om de race
tegen de klok te winnen.

FONTAINAVIE MEN

FONTAINAVIE MEN

LIFT UP
Regenerating
EYE CREAM

LIFT UP
Regenerating
FACE CREAM
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Exfoliating
FACE
TONER
PADS

Complex
EYE
SERUM
COMPLEX EYE SERUM
Een serum voor mannen met
veeleisende en gevoelige huid.

EXFOLIATING FACE
TONER PADS
▪

Een toner in handige cotton pads

▪

Met anti-rimpel effect

▪

Een complex van actieve
ingrediënten die de gezondheid
van de huid ondersteunen

▪

Een innovatieve hydraterende
formule die de huid beschermt
tegen veroudering

▪

Na het eerste gebruik wordt het
gezicht rond de ogen gladder en
steviger

▪

Dankzij het cafeïnegehalte
vermindert het de zichtbaarheid
van oogrimpels en vermindert
wallen en donkere kringen

▪

Het trekt snel in en laat geen
vettig laagje achter op de huid

▪

De innovatieve methode van
deze toepassing zorgt voor
een aangename, rustgevende
massage

60 ml | 521491 |

31,50 EUR

15 ml | 504029 |

3.796,66 EUR / 1 L

REVOLUTIONAIRE
TONER IN COTTON
PADS EN EEN
GLADDE, STRALENDE
HUID
100

NIEUW

MATRICINE speelt een fundamentele rol bij de reconstructie van huidweefsel,
celcommunicatie en genactivering. Het gunstige effect op de huid is zichtbaar
binnen twee maanden na regelmatig gebruik.
ARGININE is een uniek aminozuur dat van groot belang is voor het uiterlijk van de
huid. Beïnvloedt de synthese van verbindingen die deelnemen aan biochemische
transformaties. Het verbetert ook de doorbloeding en wordt gewaardeerd om zijn
verbazingwekkende hydraterende eigenschappen.
DNA MACRO stimuleert de transcriptie van genen die betrokken zijn bij
wondgenezing.

ZORGEN VOOR
GEVOELIGE HUID
ROND DE OGEN

LiftComplex in het serum is een unieke combinatie van actieve
ingrediënten van microalgen en hoogwaardige polysachariden die
zorgen voor onmiddellijke opheffing. Squalaan en trehalose hydrateren
en beschermen de huid en een mengsel van plantaardige oliën rijk aan
omega-3 en omega-6 zuren verbeteren de conditie.

FONTAINAVIE MEN

56,95 EUR

475,00 EUR / 1 l
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EEN BEKEND
PRODUCT IN EEN
NIEUWE SERIE

FOOD SUPPLEMENT
▪

Een bondgenoot in de
strijd tegen de tekenen van
veroudering

▪

Een hoog gehalte aan collageen
verkregen uit Atlantische
kabeljauw

▪

Met co-enzym Q10 genaamd de
elixer van de jeugd

▪

Verrijkt met vitamines en
mineralen waardevol voor de
huid

Meet 5 g van het product af met behulp van de
maatbeker en los op in 150 ml water. 's Avonds
drinken.

150 g | 30-DAY SYSTEM
801153 |

85,50 EUR
570,00 EUR / 1 kg

COMPREHENSIVE
SKIN CARE FROM
THE INSIDE

EEN PRACTISCHE MAATBEKER IS INBEGREPEN

▪

Collageen afgeleid van Atlantische kabeljauw komt je huid ten goede
en verbetert de stevigheid en elasticiteit

▪

Vitamine C ondersteunt een goede collageenproductie

▪

Co-enzym Q10 – een bestanddeel dat van nature door het lichaam
wordt aangemaakt, waarvan de productie afneemt met de leeftijd –
vertraagt de verschijning van rimpels en slappe huid

▪

Vitamine A en zink helpen om een gezonde uitstraling te behouden
en koper behoudt zijn juiste pigmentatie

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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COLLABEAUTY
Q10 EXPERT
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DAY SKIN SPA

Voedingssupplement voor een gezond uitziende huid met
granaatappelextract, glutenvrij tarwe-extract, vitamines en zink. 'S
Nachts regenereert je lichaam na de ontberingen van het dagelijks
leven. Ondersteun het met een unieke bron van nachtverzorging en
herstel. Waardevolle essences uit de natuur, vitamines en antioxidanten
ondersteunen het natuurlijke regeneratie van jouw huid terwijl je slaapt.
Ze zullen je een verfrist, gerevitaliseerd en stralend gevoel geven.
Night Skin Spa is een bron van schoonheid die van binnenuit komt.
Een natuurlijke en unieke samenstelling van antioxidanten, Vitaminen
en mineralen zorgen voor intensieve vernieuwing terwijl je slaapt.
Granaatappel- en tarwe-extracten regenereren en revitaliseren de huid,
verbeteren de stevigheid en verminderen rimpels. Zink en vitamine E
beschermen cellen tegen vrije radicalen (oxidatieve stress). Vitamine C
helpt bij de juiste productie van collageen, en B12 en foliumzuur.

DAY SKIN SPA
Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezond uitziende huid met
guave-extract, amla fruit extract, vitamines, zink en selenium. Bescherm
je huid van binnenuit tegen de uitdagingen van het alledaags leven.
Stress, negatieve milieueffecten, UV-stralen en vrije radicalen dragen bij
aan de vermindering van het natuurlijke vermogen van de huid om water
op te slaan, wat resulteert in vroegtijdige veroudering. DAY SKIN SPA is
een product gemaakt met kostbare natuurlijke essences, vitamines en
mineralen die jouw huid zacht, fris, glad en soepel zullen maken. Day Skin
Spa is een bron van schoonheid die van binnenuit komt. Het bevat een
rijke cocktail van waardevolle ingrediënten. Vitamine C ondersteunt de
aanmaak van collageen om een goede werking van de huid te garanderen,
helpen vitamine E, zink en selenium om cellen te beschermen tegen vrije
radicalen (oxidatieve stress).

▪

Intensieve vernieuwing tijdens de slaap

Een bron van schoonheid van binnenuit

▪

Herstelt de uitstraling van de huid

▪

Een rijke cocktail van ingrediënten

▪

Verbetert de stevigheid en vermindert rimpels

▪

Ondersteunt de aanmaak van collageen

▪

Bevat regenererend

▪

Beschermt cellen tegen vrije radicalen

▪

Revitaliserende granaatappel

▪

Geschikt voor veganisten

▪

Tarwe-extracten

▪

Geschikt voor veganisten

▪

Neem dagelijks 1 tablet met een glas water en een maaltijd. De aanbevolen dagelijkse dosis niet
overschrijden.

5,45 g | 801116 |

29,50 EUR
522,94 EUR / 100 G
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NIGHT SKIN SPA

Neem 's avonds 1 tablet met een glas water en een maaltijd. De aanbevolen dagelijkse dosis niet
overschrijden.

COSMETISCHE
SCHOONHEID
INGESLOTEN IN EEN
TABLET / SLECHTS
EENMAAL PER DAG

GESCHIKT VOOR
VEGAN EN
VEGETARISCH

5,5 g | 801117 |

29,50 EUR

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

NIGHT SKIN SPA

518,18 EUR / 100 G
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HELLO HONEY

HYALURONIC ACID

HELLO HONEY

Voedingssupplement ter ondersteuning van de huid hydraterend
met hyaluronzuur, vitamines en selenium. Schoonheid van binnenuit.
Een nutricosmeticum dat is gemaakt om jouw huid van binnenuit te
hydrateren, geeft een mooie toon en verbetert de elasticiteit. Een uniek
product samengesteld uit het gewenste hyaluronzuur en vitamines.
Geformuleerd met kostbaar hyaluronzuur om de huid perfect te
hydrateren en de toon ervan te verbeteren. Vitamine A en biotine
ondersteunen de goede werking van huidcellen, vitamine C en E en
selenium beschermen de huid tegen oxidatieve stress en vitamine D
reguleert de calciumfosfaatbalans.

Voedingssupplement ter ondersteuning van de immuniteit met
propolis-extract, moerasspirea-extract, vitamines en zink. Ondersteun
je immuniteit. Een innovatief nutricosmeticum bestaande uit unieke
ingrediënten. Gemaakt om voor je immuunsysteem te zorgen. Hello
Honey combineert de natuurlijke eigenschappen van propolis en
moerasspirea met essentiële vitamines en zink. Vitamine C, vitamine
D en zink ondersteunen de natuurlijke immuniteit van het lichaam.
Moerasspirea ondersteunt de gezondheid van de huid en de correcte
synthese van bindweefsel. Vitamine C en vitamine E samen met zink
beschermen tegen oxidatieve stress (vrije radicalen).

▪

Op basis van hyaluronzuur

▪

Op basis van propolis en moerasspirea

▪

Hydrateert de huid perfect van binnenuit

▪

▪

Bevat vitamine C, E en selenium, die de huid beschermen tegen
oxidatieve stress

Combinatie van natuurlijke ingrediënten die de immuniteit
ondersteunen

▪

Vitamine C, vitamine D en zink in het product ondersteunen de
correcte werking van het immuunsysteem

Neem dagelijks 1 capsule met een glas water en een maaltijd. De aanbevolen dagelijkse dosis niet
overschrijden.

2,6 g | 801118 |
3,2 g | 801119 |

23,95 EUR
1096,15 EUR / 100 G

106

Neem dagelijks 1 capsule met een glas water en een maaltijd. De
aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

COSMETIC IN EEN TABLET SCHOONHEID GESLOTEN IN EEN
CAPSULE SLECHTS EENMAAL PER DAG

23,95 EUR

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

HYALURONIC ACID

890,62 EUR / 100 G
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BODY & MIND
SET
For him

BODY & MIND SET FOR HER

BODY & MIND SET FOR HIM

Voedingssupplement in capsules. Een set van
vitamines en actieve micro-ingrediënten voor
dames. 5 functionele combinaties voor een dag
vol uitdagingen – een maand vol verrassingen. De
verpakking bevat 30 pakjes voor een dagelijkse dosis
van het product.

Voedingssupplement in capsules. Een set van
vitamines en actieve micro-ingrediënten voor
heren. 5 functionele combinaties voor een dag
vol uitdagingen – een maand vol verrassingen. De
verpakking bevat 30 pakjes voor een dagelijkse
dosis van het product.

Neem een verpakking van 5 capsules (een voor een), verdeeld in
porties gedurende de dag en slikken met een glas water. Nachtrust
moet voor het slapengaan worden ingenomen. Niet doen de vermelde
aanbevolen dagelijkse dosis overschrijden.

Neem een verpakking van 5 capsules (achter elkaar) in de ochtend,
tijdens een maaltijd, of verdeeld in porties tijdens de dag en
doorslikken met een glas water. Overschrijd niet de vermelde
aanbevolen dagelijkse dosis.

120,1 g | 801120 |

105,95 EUR

30 CAPSULES VOOR UW DAGELIJKSE
H E A LT H E N S C H O O N H E I D

105,95 EUR

30 CAPSULES VOOR JOUW DAGELIJKSE
H E A LT H E N S C H O O N H E I D .

818,85 EUR / 1 KG

831,81 EUR / 1 KG

VOEDINGSSUPPLEMENT
IN CAPSULES

122,0 g | 801121 |

Set vitamines en actieve micro-ingrediënten die vrouwen nodig hebben!
Plan je hele maand met deze functionele combinatie en kijk hoe je het
bereikt elke dag meer.

De SHINE-formule:

5 FUNCTIONELE
COMBINATIES

Perfecte combinatie van vitamines en actieve micro-ingrediënten voor
mannen in een plaats! Kies ervoor om je leven in 30 dagen te veranderen
en sta jezelf toe om verrast te zijn.

De SHARP formule:

S

 kin & Hair – een combinatie van organische zwavel, carotenen en xantofylen, verrijkt met bio-elementen in organische
S
vorm. Actieve ondersteuning bij het creëren van essentiële elementen van de juiste structuur en pigmentatie van het haar,
de huid en de nagels.

S

 kin & Hair – een combinatie van organische zwavel, carotenen en xantofylen, verrijkt met bio-elementen in organische
S
vorm en vitamines. Actieve ondersteuning bij het creëren van essentiële elementen van de juiste structuur en pigmentatie
van het haar, de huid en de nagels.

H

 emo Balance – een actieve combinatie van micro-ingrediënten in gemakkelijk opneembare vormen die van nature,
H
volledig en optimale ondersteuning van de normale werking van de bloedvaten en de normale productie van bloedcellen.

H

I

I nner Balance – een combinatie van de meest effectieve micro-ingrediënten die helpen de innerlijke hormoonbalans
te behouden bij vrouwen, wat resulteert in een goed humeur en het in stand houden van het energiemetabolisme. De
formule is gericht op het mogelijke effect van verbeterde kwaliteit van de stemming bij het verlichten van symptomen van
premenstrueel syndroom en menopauze.

 erbbooster – een actieve combinatie die van nature de hormoonbalans ondersteunt bij het handhaven van een gezond
H
testosteronniveau in het bloed. De formule is direct gericht op libido, lichamelijke en geestelijke activiteit, normaal
functioneren van de spieren en het immuunsysteem.

A

 daptation – een combinatie van betrouwbare adaptogenen, bekend om hun mogelijke effecten op zowel fysieke als
A
mentale functies. Adaptogenen ondersteunen de correcte werking van het zenuwstelsel en helpen bij het in stand houden
van normale psychologische functies.

R

 ecovery – zorgvuldig geselecteerde doses van de belangrijkste en meest effectieve plantaardige antioxidanten helpen
R
geleidelijk herstel van de normale werking van het metabolisme van mannen. De ingrediënten beschermen tegen
oxidatieve stress, spelen een belangrijke rol bij het celdelingsproces en de normale werking van het immuunsysteem.

P

 erception – een combinatie van de meest effectieve extracten, aminozuren, fosfatidylserine en voedingsmicroP
ingrediënten gericht op het ondersteunen van normale functies van de hersenen, het zenuwstelsel, het verbeteren van
cognitieve functies en concentratie.

N

 ight relax – nauwkeurig geselecteerde doses van de belangrijkste en meest effectieve micronutriënten die de kwaliteit
N
van de slaap ondersteunen en regeneratie. De toevoeging van geschikte kruidenextracten en vitamines ondersteunt de
toestanden van spanning en vermoeidheid. Magnesium, thiamine en riboflavine helpen bij de goede werking van het
zenuwstelsel en zorgen voor een goede psychologische functies.

E

 nergise & Perception – een combinatie van de meest effectieve extracten, aminozuren, fosfatidylserine en nutritionele
E
micro-ingrediënten gericht op milde, maar langdurige stimulatie van fysieke en mentale activiteit en ondersteuning van
normaal functies van de hersenen, het zenuwstelsel, het verbeteren van cognitieve functies en concentratie.

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY
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BODY & MIND
SET
For her
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Regain the life balance
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 NUTRICODEvoedingssupplementen je helpen om je levensbalans te herstellen en je
lichaamsfuncties te ondersteunen.

Q10
UBIQUINOL
Daily Care

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

Een dagelijkse dosis ginkgo Bilobaextract is erkend als een krachtige
anti-oxidant voor eeuwen.

Capsules met een dagelijkse dosis
van waardevol co-enzym Q10 in de
actieve vorm van ubiquinol.

▪

Het heeft een positief effect op
geheugen en concentratie

▪

Het ondersteunt het
zenuwstelsel en draagt bij
aan de juiste werking van het
gezichtsorgaan en horen

▪

Het ondersteunt cognitieve
functies

Het heeft een positief effect op
metabolisme

▪

Het heeft anti-aging
eigenschappen

69,95 EUR
NIEUW

HOI! KIJK HIER! GINKGO BILOBA DRAAGT
BIJ AAN DE JUISTE BLOEDSTROOM NAAR DE
HERSENEN.
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▪

18 g | 801149 |
30 CAPSULES

11 g | 801148 |
30 CAPSULES

2.450,00 EUR / 1 kg

Het ondersteunt de juiste
werking van de bloedsomloop,
immuunsysteem en zenuwstelsel

Neem dagelijks 1 capsule bij een maaltijd met
een glas water. Overschrijd niet de aanbevolen
dagelijkse dosis. Het product mag niet worden
gebruikt als: een vervanging voor een gevarieerde
en evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl.

Neem dagelijks 1 capsule bij een maaltijd en
een glas water. Overschrijd niet de aanbevolen
dagelijkse dosis. Het product mag niet worden
gebruikt als: een vervanging voor een gevarieerde
en evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl.

26,95 EUR

▪

3.886,11 EUR / 1 kg

NIEUW

HET PRODUCT GEBRUIKT ALLEEN DE HOOGSTE
KWALITEIT KANEKA UBIQUINOL™, GEPRODUCEERD
IN HET GISTFERMENTATIEPROCES.

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

GINKGO
BILOBA
Daily Care
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PANAX
GINSENG
500 MG
Daily Care

FOOD SUPPLEMENT
Als je haar versterking nodig heeft, Haar
Daily Care Nutricode-capsules zijn dan
voor jou.
▪

Het supplement erin is nuttig in het
proces van haarrevitalisatie

▪

Ondersteuning van iTSioactieve
ingrediënten de groei, voeding en
versterking van het haar

▪

FOOD SUPPLEMENT
De Panax Ginseng is een schat
van nature. Het extract van de
wortel staat al jaren bekend om het
verbazingwekkende effect op de
vitaliteit van het lichaam.

Het verbetert de kwaliteit van zwak
haar dat snel uitvalt

Neem dagelijks 2 capsules bij een maaltijd gevolgd door
een glas water. De aanbevolen dagelijkse dosis niet
overschrijden.

46,6 g | 801150 |
60 CAPSULES

69,95 EUR
1.501,07 EUR / 1 kg

NIEUW

▪

Het ondersteunt je lichaam als je
je moe en vermoeid voelt

▪

Het ondersteunt het onderhoud
van fysieke en mentale fitheid

▪

Het ondersteunt de werking van
het immuunsysteem

Neem dagelijks 1 capsule bij een maaltijd met
een glas water. De aanbevolen dagelijkse dosis
niet overschrijden.

15 g | 801151 |
30 CAPSULES

56,95 EUR
3.796,67 EUR / 1 kg

NIEUW

GINSENG, BEKEND BIJ CHINEZEN IN DE OUDE TIJD, VERLIEST ZIJN
POPULARITEIT NOG STEEDS NIET. HET BEVAT EEN AANTAL TOEGEKENDE
EIGENSCHAPPEN DIE DE CONCENTRATIE VERBETEREN, VERJONGEN EN DE
NEGATIEVE EFFECTEN VAN STRESS VERMINDEREN.
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HAIR
Daily Care
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NUTRICODE

PROBIOTIC
PROTEIN
COCKTAIL
FOOD SUPPLEMENT
Het is het enige dergelijke product op
de markt. Het combineert hoogwaardige
eiwitconcentraat en bacteriën met
probiotische eigenschappen. Het
ondersteunt de natuurlijke bacteriële
flora en verbetert zo de verteerbaarheid
van voedingsstoffen. Wat betekent het?
Je hebt minder honger!
▪

Geen conserveermiddelen,
zoetstoffen en gluten in de
samenstelling

▪

1 zakje bevat 14 g eiwitten

▪

Perfect voor mensen die kracht- en
duursporten beoefenen

Portie 18 g (één zakje) een glas met 200 ml melk of
water doen en goed mengen. Gebruik afhankelijk van
persoonlijke behoeften, niet meer dan 3 keer per dag.
Direct na bereiding gebruiken.

180 g | 1 SACHET - 18 G |
10 SACHETS | 801152 |

94,50 EUR

NIEUW

MET DIT PRODUCT KAN HET OPBOUWEN
VAN SPIERWEEFSEL NIET MAKKELIJKER ZIJN!
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NUTRICODE

525,00 EUR / 1 kg
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FOOD SUPPLEMENT
Liposomale Vitamine C Daily Care is een
voedingssupplement in de vorm van
veganistische capsules, die het lichaam
voorzien van de best opneembare vorm van
liposomale vitamine C.

FOOD SUPPLEMENT
Probiotic Daily Care is een
voedingssupplement dat ideaal is voor
mensen die voor zichzelf willen zorgen
wanneer hun immuunsysteem ondersteuning
nodig heeft. Geweldig voor mensen die
antibiotica gebruiken, maar ook voor mensen
die worden blootgesteld aan stress en last
hebben van spijsverteringsproblemen die
daardoor worden veroorzaakt.

▪

De best opneembare vorm van vitamine
C - liposomaal

▪

▪

Perfect geabsorbeerd en rechtstreeks
aan de cellen geleverd

Bacteriestammen met probiotische
eigenschappen

▪

▪

Een van de belangrijkste en meest
effectieve vitamines voor het lichaam

Ondersteunt de darmmicroflora,
vergemakkelijkt de stabilisatie ervan

▪

▪

Product geschikt voor veganisten

Nuttig bij dysbiose van het
spijsverteringsstelsel, in tijden van
verzwakte immuniteit of verhoogde
stress en tijdens antibioticabehandeling

Neem dagelijks 2 capsules.

Neem 's ochtends 1 capsule.

48 g | 60 CAPSULES
801146 |

11,85 g | 30 CAPSULES
801147 |

71,50 EUR

78,50 EUR

1.489,58 EUR / 1 kg

6.624,47 EUR / 1 kg

GEZONDHEID, IMMUNITEIT EN WELZIJN IN
CAPSULES
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PROBIOTIC
Daily Care

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE, BIJSTAND
BIJ HET HERSTEL EN BESCHERMING VAN
DARM MICROFLORA

NUTRICODE DAILY CARE
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LIPOSOMAL
VITAMIN C
Daily Care
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FOOD SUPPLEMENT
Een dagelijkse dosis Calcium is noodzakelijk
voor het goed functioneren van het lichaam.
De suppletie ervan is uiterst belangrijk als
botbouwsteen, maar ook als activator van
veel enzymen. Een product voor diegenen
die willen zorgen voor de gezondheid van
hun botten, tanden en zenuwstelsel.

FOOD SUPPLEMENT
Omega 3 Daily Care is een
voedingssupplement dat ideaal is voor
mensen die hun hart gezond willen houden
en het werk van de bloedsomloop willen
ondersteunen. De ingrediënten in de
capsules helpen de bloeddruk te reguleren.

Een dagelijkse dosis calcium om de
gezondheid van tanden en botten te
behouden

▪

Een dagelijkse dosis Omega 3-vetzuren

▪

Een goede bron van foliumzuur en
B-vitamines

▪

Ondersteunt de goede werking van het
zenuwstelsel

▪

DHA- en EPA-zuren in Omega 3 die het
werk van het hart ondersteunen

▪

Ondersteunt de bloedstolling en
spierfunctie

Neem dagelijks 2 capsules.

▪

Neem dagelijks 4 capsules.

89 g | 120 CAPSULES
801141 |

30,80 EUR

82 g | 60 CAPSULES
801142 |

49,95 EUR
591,46 EUR / 1 kg

335,96 EUR / 1 kg

GEZONDHEID VAN DE BOTTEN
- EEN INVESTERING VOOR DE KOMENDE JAREN
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OMEGA 3
Daily Care

EEN GEZOND HART EN DE BLOEDSOMLOOP
– JOUW KRACHT LIGT HIER

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

CALCIUM
Daily Care
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REISHI
Daily Care

FOOD SUPPLEMENT

Reishi Daily Care is een uitgebreid
voedingssupplement gebaseerd op de
principes van de oude Chinese geneeskunde
en wordt tot op de dag van vandaag met
succes gebruikt. De ingrediënten in de
capsules versterken het immuunsysteem,
verbeteren het cardiovasculaire systeem en
helpen het cholesterolgehalte in het bloed
op peil te houden.

B-vitamines onderscheiden zich door hun
buitengewone veelzijdigheid. Daarom
is het voedingssupplement Vitamine B
Complex Daily Care ideaal voor mensen
die hun huid en haar willen verzorgen,
hun gezichtsvermogen willen behouden
en de werking van het zenuwstelsel willen
ondersteunen. Het is ook een dosis energie
in een capsule.
▪

Een dagelijkse dosis belangrijke
B-vitamines

▪

Verbetert de werking van het
zenuwstelsel dankzij thiamine,
riboflavine, niacine, biotine en vitamine
B6 en B12

▪

Vermindert vermoeidheid en moeheid
dankzij riboflavine, vitamine B6 en B12,
niacine en folium- en pantotheenzuren

Neem 's ochtends 1 capsule.

18 g | 30 CAPSULES
801144 |

49,95 EUR

▪

Een bron van polysachariden uit
reishi-paddenstoelen en zink die het
behoud van normale cognitieve functies
ondersteunt

▪

Gebaseerd op de eeuwenoude traditie
van de oude Chinese geneeskunde

▪

Reishi-paddenstoelen die in Azië worden
beschouwd als een bron van een lang
leven

Neem dagelijks 2 capsules.

26 g | 60 CAPSULES
801143 |

49,95 EUR
1.865,38 EUR / 1 kg

2.694,44 EUR / 1 kg

B-VITAMINEN VOOR JE LICHAAM
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FOOD SUPPLEMENT

ONDERSTEUNING VAN HET IMMUUN- EN DE
BLOEDSOMLOOPSYSTEEM

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

VITAMIN B
COMPLEX
Daily Care
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FOOD SUPPLEMENT
Astaxanthine Daily Care, een
voedingssupplement in capsules, is ideaal
voor mensen die hun spieren en huid in
goede conditie willen houden en tevens hun
gezichtsvermogen willen verzorgen. Vitamine
E wordt ook wel de "vitamine van de jeugd"
genoemd.
▪

Een dagelijkse dosis astaxanthine die het
cardiovasculaire systeem ondersteunt

▪

Vitamine E die cellen helpt beschermen
tegen oxidatieve stress

▪

Gecontra-indiceerd voor zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven, evenals kinderen jonger dan 14
jaar

Neem 's ochtends 1 capsule.

20 g | 30 CAPSULES
801140 |

72,70 EUR
3.575,00 EUR / 1 kg

FOOD SUPPLEMENT
De hoogste dosis in één capsule
Magnesiumcapsules zijn een voedingssupplement dat het lichaam
voorziet van de hoogste dosis magnesium in één capsule. Magnesium
ondersteunt de normale werking
van het zenuwstelsel, ondersteunt
goede spierfunctie, het helpt ook
om behoud van gezonde tanden en
botten en draagt bij aan een correcte
energieproductie.
▪

Hoogste dosis magnesium

▪

Ondersteunt normaal functioneren van het zenuwstelsel

Neem dagelijks 1 capsule met een glas water
en een maaltijd. Overschrijd niet de aanbevolen
dagelijkse dosis.

22 g | 30 CAPSULES
801106 |

23,50 EUR
977,27 EUR / 1 kg

ONDERSTEUNING VAN HET
CARDIOVASCULAIRE SYSTEEM
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MAGNESIUM
FORTE
400 mg

DE HOOGST
AANBEVOLEN DOSIS
MAGNESIUM

Magnesium Forte is een unieke combinatie van een ondersteuning voor jouw
lichaam. Alles in één capsule. Wat heb je nog meer nodig?

NUTRICODE

NUTRICODE DAILY CARE

ASTAXANTHIN
Daily Care
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ASHWAGANDHA
500 mg
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

Welzijnsformule.
Voedingssupplement dat extract van Withania
somnifera bevat, wat uitstekend geschikt is voor
welzijn, ondersteuning van het lichaam in de strijd
tegen stress en angstgevoelens. Het ondersteunt de
cognitieve functie, inclusief perceptie en geheugen.
Het draagt ook bij aan het verbeteren van mannelijke
seksuele prestatie. De duur van de inname moet niet
langer dan 2 maanden duren. Het product moet niet
worden geconsumeerd in het geval van inname van
een kalmerend middel, hypnotische of anti-epileptica.
Het product is niet bedoeld voor kinderen, zwangere
of vrouwen die borstvoeding geven.

Vitamine D ondersteunt het immuunsysteem,
het skelet en spierstelsels.
Vitamine D3 in capsules is een
voedingssupplement dat zorgt voor een extreem
hoge dosis van essentiële voedingsstoffen voor
het lichaam. Vitamine D3 ondersteunt een goed
spier- en immuunsysteem, evenals de opname
van calcium en fosfor. Het ondersteunt het
onderhoud van gezonde tanden en botten en
goede bloed calcium niveaus.
▪

Ondersteuning voor een goede spier- en
immuunsysteem

▪

Gezonde tanden en botten. Neem dagelijks
1 capsule met een glas water en een
maaltijd

▪

Beschermt tegen stress en gevoelens van angst
en angst

17 g | 30 CAPSULES
801108 |

11 g | 30 CAPSULES
801107 |

44,95 EUR

26,95 EUR

2.347,06 EUR / 1 kg

2.359,09 EUR / 1 kg
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Bevat extract van Withania somnifera

Neem dagelijks 1 capsule met een glas water en een maaltijd.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

ONDERSTEUNT JUISTE
SPIER EN IMMUUN
SYSTEEMFUNCTIE

▪

Voedingssupplement met vitamine D3 ter ondersteuning van jouw
lichaam en zorg voor een substantiële dosis van deze essentiële
voedingsstof. Kies het beste voor je lichaam. Kies voor Nutricode
Vitamine D3.

HET ONDERSTEUNT
COGNITIEF FUNCTIE,
INCLUSIEF PERCEPTIE
EN GEHEUGEN

Ondersteun je lichaam in de strijd tegen stress en angstgevoelens. Kies
ASHWAGANDHA voedingssupplement om de energie en open geest te
boosten voor nieuwe gevoelens.

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
CAPSULES
3000 mg
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DIGESTIVE
Daily Care

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

Memory Daily Care is een ideaal supplement voor mensen
die de hele dag door hun concentratie hoog willen houden.
Het ondersteunt belangrijke neurotransmitters zoals GABA,
dopamine en serotonine die ons welzijn en de werking van
het endocriene systeem beïnvloeden.

Digestive Daily Care is een supplement
voor diegenen die hun spijsvertering
willen harmoniseren en zich beter willen
voelen na de maaltijd. Het product is ook
nuttig bij spijsverteringsproblemen en
voedselintoleranties.

▪

Een samenstelling van aminozuren, fosfatidylserine en
micronutriënten

▪

Een speciale formule van de meest effectieve extracten
die de werking van het zenuwstelsel en de hersenen
ondersteunen

▪

Verhoogt de concentratie en verbetert cognitieve
functies

▪

Actieve verbindingen die verantwoordelijk zijn voor de
biosynthese van de belangrijkste neurotransmitters:
dopamine, adrenaline, noradrenaline, stikstofmonoxide
- verbetering van de bloedtoevoer en voeding op
cellulair niveau

▪

Een zorgvuldig geselecteerde
samenstelling van
spijsverteringsenzymen: amylase,
protease, cellulase, lactase en lipase

▪

Heeft een positief effect op de
spijsvertering

▪

Ondersteunt de vertering van suikers,
eiwitten en vetten en breekt ze af in een
vorm die gemakkelijk door het lichaam
wordt opgenomen

Neem dagelijks 3 capsules.

Neem 's ochtends 1 capsule.

18 g | 30 CAPSULES
801123 |

42,50 EUR

36,5 g | 90 CAPSULES
801122 |

64,50 EUR
1.958,90 EUR / 1 kg

2.361,11 EUR / 1 kg

HET GEVOEL VAN LICHTHEID EN ZORG VOOR HET
SPIJSVERTERINGSSYSTEEM
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MEMORY
Daily Care
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CHOLESTEROL
Daily Care
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
Ondersteunt het behoud van een optimaal
cholesterol niveau.

Ondersteunt de goede werking van de
immuunsysteem.

Is een voedingssupplement in capsules, op basis
van synergetische samenstelling van werkzame
stoffen, bedoeld voor volwassenen die om hun hart
en bloedsomloop geven, op zoek naar de juiste
cholesterol en bloedsuikerspiegel. K* monacoline van
gefermenteerde rode rijst helpt bij het handhaven
van normaal cholesterolgehalte in het bloed.
Gunstige effecten treden op na consumeren van
10 mg monacoline K van gefermenteerde rode rijst.
Vitamine B1 ondersteunt de goede werking van het
hart, terwijl vitamine B12 en foliumzuur zorgen voor
het handhaven van het juiste metabolisme.

Het is een voedingssupplement in capsules,
op basis van op een synergetische
samenstelling van adaptogeen plantaardige
micronutriënten, gecombineerd met de
functionele toevoeging van organische
vormen van zink en selenium evenals actief
extract ingrediënten in de vorm van een
biocomplex, een natuurlijke combinatie van
vitamine zijn C, vergezeld van natuurlijke
quercetine en flavonen van Baikal-kalotje.
▪

Zink, selenium en vitamine C
helpen bij de goede werking van het
immuunsysteem systeem

▪

Versterkt het immuunsysteem om te
beschermen tegen virussen

▪

Cellen beschermen tegen oxidatieve
stress.

▪

Geconcentreerde dosis aminozuren

▪

Plantenextracten en vitamines die fysiologisch
ondersteuning van het energiemetabolisme

▪

Een goede hartfunctie en helpen de goed
metabolisme van homocysteïne

Neem 's ochtends 1 capsule bij een maaltijd en' s avonds opnieuw.
Volg elke keer de capsule met een glas water. Overschrijd niet de
aanbevolen dagelijkse dosis.

Neem 's ochtends 1 capsule bij een maaltijd en 's avonds
opnieuw. Volg elke keer de capsule met een glas water. De
aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

45,7 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801111 |

43,9 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801110 |

44,65 EUR

44,65 EUR

874,18 EUR / 1 kg

910,02 EUR / 1 kg

EEN SYSTEEM
VAN 30 DAGEN
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Verzorg je lichaam dagelijks. Bescherm het met Daily Zorgimmuniteit voor een goede werking en sterker immuunsysteem.

VOEDINGSSUPPLEMENT
IN CAPSULES

Het is nooit te laat om voor jezelf te zorgen. Ondersteun
je hart met voedingssupplement en sta jezelf toe om meer
dagelijkse dingen te doen.

NUTRICODE DAILY CARE
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IMMUNITY
Daily Care
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VISION
Daily Care

FOOD SUPPLEMENT
Ondersteunt de juiste productie van rode
bloedcellen en hemoglobine.

FOOD SUPPLEMENT

Is een voedingssupplement in capsules, op basis
van een actieve samenstelling van micronutriënten
in de best biologisch beschikbare vormen,
natuurlijk en uitgebreid promotend het juiste
hemoglobinegehalte. Het bevat organisch ijzer en
de belangrijkste ingrediënten die nodig zijn voor de
regeneratie van rode bloedcellen, aangevuld met
functionele toevoegingen van kruidenextracten ter
ondersteuning het spijsverteringsstelsel in het proces
van absorptie van ijzer uit voedsel. De samenstelling
van het preparaat is ontworpen om het potentieel
van natuurlijke micronutriënten op vele niveaus en
in een synergetische manier in omstandigheden van
verhoogde vraag naar ijzer, vooral tijdens perioden
van intense lichaamsgroei, zoals evenals een dieet dat
weinig van dit element bevat (bijvoorbeeld vegetarisch
dieet). Riboflavine draagt bij aan de behoud van een
normaal ijzermetabolisme.

Ondersteunt de goede werking van het
gezichtsvermogen.

▪

Helpt de goede conditie van rode bloedcellen te
behouden

▪

IJzer helpt bij de juiste productie van rode
bloedcellen en hemoglobine

Is een gespecialiseerd voedingssupplement
in capsules, gebaseerd op een synergetische
samenstelling van extracten die een overvloed
bevatten aan micronutriënten, vitamines,
provitaminen en bio-elementen die gezonde
ogen ondersteunen en beschermen tegen de
schadelijke effecten van UV-straling en vrije
radicalen. Dankzij het gebruik van natuurlijke
luteïne en zeaxanthine ook van goudsbloem
(Tagetes erecta L.) indien van toepassing
vitamines en mineralen (zink, vit. B2), draagt 
het bij aan het behoud van normaal zicht en
helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve
stress.
▪

Natuurlijke luteïne en zeaxanthine van
goudsbloem

▪

Vitamines en mineralen (Zink, Vit. B2)

Neem 's ochtends 1 capsule bij een maaltijd en 's morgens
opnieuw avond. Volg elke keer de capsule met een glas water.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

Neem 's ochtends 1 capsule bij een maaltijd en' s avonds opnieuw.
Volg elke keer de capsule met een glas water. Overschrijd niet de
aanbevolen dagelijkse dosis.

41,5 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801113 |

43,5 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801112 |

44,65 EUR

44,65 EUR

962,65 EUR / 1 kg

910,02 EUR / 1 kg

VOEDINGSSUPPLEMENT
IN CAPSULES
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Het is nooit te laat om voor jezelf te zorgen. Ondersteun je hart
met voedingssupplement en sta jezelf toe om meer te doen
dagelijkse dingen.

ONDERSTEUNING VOOR
GEZONDHEID OGEN

Help uw ogen beter te zien. Kies Vision voedingssupplement om te
beschermen cellen tegen oxidatieve stress en dragen bij aan het behoud
van goede visie.

NUTRICODE DAILY CARE
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HEMOGLOBIN
Daily Care
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FOOD SUPPLEMENT
FOOD SUPPLEMENT

Ondersteunt de goede werking van het
zenuwstelsel gedurende de dag.
Is een voedingssupplement in capsules, dat is
een compositie van zorgvuldig geselecteerde
micro-elementen die de juiste werking van
het zenuwstelsel en je welzijn bevorderen.
Gebaseerd op een combinatie van adaptogene
plantenextracten, organische magnesium en
B-vitamines, de formule helpt de normale
werking te ondersteunen van het zenuwstelsel,
normaal handhaven van psychologische
functies, verminderen van gevoelens van
vermoeidheid en reguleren van hormonale
werkzaamheid. Om deze reden is het de
bedoeling om mensen die verhoogde stress
ervaren te ondersteunen en hun niveaus van
hun fysieke conditie te behouden zodat ze zich
energiek en vol vitaliteit voelen.
▪

Combinatie van adaptogene plant
extracten, organisch magnesium en
B-vitamines

▪

Ondersteuning van het zenuwstelsel

Ondersteunt de goede werking van het
zenuwstelsel 's nachts.
Is een voedingssupplement in capsules,
dat nauwkeurig geselecteerde doses van
micronutriënten bevat: de meest effectieve
kruiden extracten, L-tryptofaan, magnesium,
vitamines B1 en E, gericht op de mogelijke
impact van het verbeteren van de kwaliteit
van de slaap door het ondersteunen van
de goede werking van het zenuwstelsel en
psychologische functies 's nachts.
▪

Beter slapen

▪

Kruidenextracten, L-tryptofaan,
magnesium, vitamine B1 en E

Neem 's avonds 1 capsule met een glas water en een
maaltijd. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

Neem 's ochtends 1 capsule met een glas water en een maaltijd.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

23,4 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
30 CAPSULES | 801115 |

44,65 EUR
1.671,55 EUR / 1 kg

23,9 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
30 CAPSULES | 801114 |

44,65 EUR
1.671,55 EUR / 1 kg

VERMINDER GEVOEL
VAN VERMOEIDHEID
134

Good Morning voedingssupplement reguleert de hormonale activiteit, onderhoudt
uw fysieke conditie en maak je vol vitaliteit. Kies voor een gelukkig, zorgeloos
leven.

KWALITEIT VAN SLAAP

Slaap als een roos met het voedingssupplement Good Night.
Verbeter je slaapkwaliteit door voor je zenuwen te zorgen
systeem en psychologische functies 's nachts.

NUTRICODE DAILY CARE

NUTRICODE DAILY CARE

GOOD NIGHT
Daily Care

GOOD
MORNING
Daily Care
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NUTRICODE

GOOD
MOOD TEA
Day and Night
De hele dag comfort. Kruidenthee in zakjes
voor ochtend en avond met ingrediënten
op maat die je lichaam helpen te voldoen
aan de uitdagingen van het dagelijks leven
en te genieten van een goede nachtrust.
GOOD MOOD TEA DAY - Eén keer per dag drinken – 's
morgens, na het ontbijt, uiterlijk 9 uur. Overschrijd de
aanbevolen inname niet (1 zakje 2,5 g) per dag.
GOOD MOOD TEA NIGHT - Eén keer per dag drinken
– 's avonds, voor het naar bed gaan. Niet doen de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid overschrijden (1 zakje
van 2,5 gram)

2 × 62,5 g | THEE Eco-zakjes:
25 x DAG WELZIJN
25 x NACHT RUST
801109 |

64,95 EUR
497,60 EUR / 1 kg

DAG WELZIJN
▪

De cafeïne in de guarana zet je van nature aan tot actie. Ginseng, ginkgo biloba en
bacopa ondersteunen de bloedsomloop, hersenfunctie en cognitieve vaardigheden,
waaronder geheugen en concentratie. Pepermunt ondersteunt spijsverteringsprocessen
en vermindert ongemak na het eten. Gember, groene thee, lijsterbes en zoethout
kalmeren ontstekingsreacties en versterken het immuunsysteem. Het product bevat
cafeïne uit guaranazaden (niet meer dan 32 mg per portie). Voor menselijke consumptie,
met uitzondering van mensen intolerant voor een van de kruideningrediënten, zwangere
vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen onder de 18 jaar, evenals mensen
met een hart en/of nierfalen, diabetes en obstructie van de galwegen. Niet consumeren
met andere producten die een bron zijn van cafeïne of andere ingrediënten met een
vergelijkbaar effect.

NACHT KALMER
▪
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Citroenmelisse en lavendel helpen je te ontspannen en zacht in slaap te vallen. Verbena,
brandnetels en venkel helpen bij het verwijderen van onnodige afvalstoffen uit het
lichaam. Meidoorn ondersteunt het cardiovasculaire systeem, terwijl hibiscus, kamille en
cistus de natuurlijke immuniteit van het lichaam versterken. Voor menselijke consumptie,
met uitzondering van mensen die intolerant zijn voor een van de kruideningrediënten,
zwanger vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen onder de 18 jaar,
evenals: mensen met hart- en/of nierfalen, diabetes en obstructie van de galwegen.

NUTRICODE

BOOST VAN
ENERGIE TIJDENS
DE DAG EN
ONTSPANNEN
NACHT.
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NUTRICODE

SILVER PRO
ADVANCED
FORMULA

IMMUNE-UP
ELIXIR
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪

Bevat colloïdaal silver

▪

Bevat natuurlijk eucalyptus oil

▪

Geen alcohol, fluorine of
kleurstoffen

Mix een eetlepel van de vloeistof met 250 ml
water.

▪

De beste ingrediënten met een
gunstige invloed op de immuniteit
van het lichaam

▪

Verrijkt met vitamine C en zink, die
helpen om het immuunsysteem te
versterken

▪

Gemakkelijk en prettig aan te
brengen door de vloeibare vorm van
een siroop

Giet 15 ml in de maatbeker en consumeer voor de
maaltijd.
Goed schudden voor gebruik.

250 ml | 501023 |

33,95 EUR

480 ml | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
801205 |

135,80 EUR / 1 l

49,95 EUR
83,23 EUR / 1l

SILVER MORE
PRECIOUS THAN
GOLD
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Het gebruik van colloïdaal zilver voor medische doeleinden dateert uit het
begin van de 19e en 20e eeuw. Vanwege zijn bacteriedodende, antivirale en
schimmelwerende eigenschappen, werd het voornamelijk gebruikt om ziekten
te genezen die door micro-organismen werden veroorzaakt. Voortbouwend
op de kennis van vorige generaties, hebben we zijn kracht gebruikt om een
modern NUTRICODE-preparaat te creëren.

ONDERSTEUNING
IN DE PERIODE
VAN TOENEMENDE
INCIDENTIE

▪

Tijm en Echinacea purpurea ondersteunen een goede werking van het
immuunsysteem

▪

Gember, gewaardeerd om zijn gunstige effect op de verbetering van vitaliteit,
ondersteunt de luchtwegen.

▪

Vitamine C en zink helpen je immuniteit te versterken.

▪

Eenzaadjes meidoorn ondersteunt de functies van je bloedsomloop

NUTRICODE

EEN PRAKTISCHE MEETKOP IS INBEGREPEN
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NUTRICODE

INNER
BALANCE

COLOSTRUM
EXTRA
IMMUNITY

FOOD SUPPLEMENT
▪

Onderhoudt de zuurtegraadbalans

FOOD SUPPLEMENT

▪

Bron van cruciale micro-elementen

▪

▪

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

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

▪

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

Neem 2 capsules in de avond met voldoende water.
Neem de inhoud van één zakje 2 x daags na de maaltijd, los
op in 200ml water.

Neem 's morgens en' s avonds 1 capsule met ruim water.

240 g, 30 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 SACHETS + 60 CAPSULES
801301 |

19,4 g, 22,2 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
2 × 30 CAPSULES | 801034 |

102,50 EUR

95,50 EUR

367,68 EUR / 1 kg
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▪

Rosa Centifolia extract ondersteunt het physiologisch prove 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.

VERFIJNDE
COMPOSITIE DAT
JE IMMUNUNITEIT
PERFECT
ONDERSTEUNT

▪

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 systemische 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.

NUTRICODE

GESELECTEERDE
INGREDIENTEN OM DE
ZUURTEGRAADBALANS
VAN HET LICHAAM TE
ONDERHOUDEN

660,00 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

SLIM BODY
SYSTEM

SLIM EXTREME
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

▪

Ondersteunt gewichtsverlies, vermindert
eetlust

▪

Bevat glucomannan met hoge efficiëntie in
gewichtsreductie

▪

Uitstekende ondersteuning
tijdens een gewichtsverlies dieet

▪

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

▪

Uitstekende ondersteuning
tijdens gewichtsbeheersing

▪

Uniek systeem voor de hele dag
gewichtscontrole

▪

Moderne formule op basis van
glucomanan en chroom

▪

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.

Giet de inhoud van het zakje al roerend in 200
ml warm of lauw water. Onmiddellijk na bereiding
opdrinken.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | EEN 30 DAGEN
SYSTEEM
180 OMHULDE TABLETTEN
+ 30 BRUISTABLETTEN
801303 |

360 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
90 SACHETS | 801104 |

106,95 EUR

105,00 EUR

218,00 EUR / 1 kg

ONMISBAAR TIJDENS
HET AFVALLEN

▪

▪
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Glucomannan, zwelling in de maag, geeft een gevoel van
verzadiging, waardoor het bij het gebruik van een caloriearm dieet
helpt om overmatig gewicht te verliezen.
Chroom draagt bij tot het behoud van normale
bloedglucosewaarden en heeft een positieve invloed op het
metabolisme van macronutriënten.

PERFECT LICHAAM ZONDER
PERMANENT GEVOEL VAN
HONGER

▪

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.

NUTRICODE

874,27 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

DETOX
HERBAL
INFUSION

SKINNY
HERBAL
INFUSION

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

▪

Ondersteunt het natuurlijke
lichaamsreinigingsprocessen
van onnodige metabolische
producten

▪

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

Doe 1 lepel (2 g) in een kop, giet heet water (ca.
150 ml), laat gedurende 2 tot 3 minuten trekken.
Drink 2 keer per dag - na het ontbijt en na de
lunch, niet later dan 6 p.m.

▪

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

▪

Vanwege natuurlijke
ingrediënten heeft het een
positieve invloed op het
functioneren van het gehele
lichaam.

Doe 1 lepel (2 g) in een kop, giet heet water (ca.
150 ml), laat gedurende 2 tot 3 minuten trekken.
Drink 2 keer per dag - na het ontbijt en na de
lunch, niet later dan 6 p.m.

75 g | 801101 |

23,50 EUR

75 g | 801102 |

23,50 EUR

246,67 EUR / 1 kg

246,67 EUR / 1 kg

KOSTBARE KRUIDEN
ONDERSTEUNEN DE
LICHAAMSREINIGING
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▪

Hibiscusbloesem ondersteunt het metabolisch proces en verwijdert overtollig
vocht uit het lichaam.

▪

Groene thee is een uitstekende antioxidanten, ondersteunt ook de activiteit
van spijsverteringsenzymen en heeft een gunstige invloed op het metabolisme.

▪

Centella Asiatica en duindoornvruchten ondersteunen de bloedsomloop en
hebben een positieve invloed op het functioneren van het lichaam.

▪

Cranberry ondersteunt een goede reiniging van het lichaam van onnodige
metabolische producten.

E E N P R A K T I S C H E M A AT B E K E R I S I N B E G R E P E N

KRUIDENBLEND
GEVULD MET
GESCHENKEN VAN DE
NATUUR
WEIGHTLOSS

▪

Paardenbloemwortel ondersteunt een goede lever en een goed
verloop van de spijsvertering.

▪

Maïszijde, stekelhaar en hibiscusbloesem helpen overtollig vocht
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.

NUTRICODE

E E N P R A K T I S C H E M A AT B E K E R I S I N B E G R E P E N
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ACTIVE BURN
FAT KILLER
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪

Ontwikkeld voor mensen
die problemen hebben met
vochtophoping

▪

Bevat zorgvuldig geselecteerde
plantextracten met urine
afdrijvende eigenschappen

▪

Ondersteunt de waterbalans en
detoxt het lichaam

Meet 15ml af van het product met de maatbeker
en los op in 1,5 liter water.
Drink in porties gedurende de dag, maar niet
later dan 6 p.m.

▪

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

480 ml | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
801412 |

63,95 EUR
104,06 EUR / 1 l

E E N P R A K T I S C H E M A AT B E K E R I S I N B E G R E P E N
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Perfect samengestelde ingrediënten
helpen de normale lichaamsbalans
te onderhouden en stimuleren de
vetverbranding

Meet 15ml af van het product met de maatbeker en
los op in 1,5 liter water.Drink in porties gedurende de
dag, maar niet later dan 6 p.m.

480 ml | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
801201 |

NATUURLIJKE
ONDERSTEUNING
VAN FYSIOLOGISCHE
DIURESIS

▪

62,95 EUR

E E N P R A K T I S C H E M A AT B E K E R I S I N B E G R E P E N

104,06 EUR / 1 l

▪

Extract van de pericarp van witte bonen ondersteunt de verwijdering van
overtollig vocht uit het lichaam en de goede werking van de urinewegen.

▪

L-carnitine is een bestanddeel dat natuurlijk voorkomt in het lichaam. versnelt
ons vetmetabolisme.

▪

Berkenbladextract helpt het lichaam te reinigen van onnodige metabolische
producten.

▪

Ananas, papaja en guarana extract verbeteren de spijsvertering door een goed
metabolisme van vetten en koolhydraten te voorzien.

▪

Paardenstaartkruidenextract reguleert en ondersteunt het vochtbeheer van
het lichaam.

▪

Paardenbloemwortelextract en melkdistelzaden ondersteunen de eliminatie
van overtollig vocht in ons lichaam.

▪

Orthosiphonblad is een van de meest populaire kruiden in de
volksgeneeskunde, reguleert de verwijdering van overtollig vocht uit het
lichaam.

▪

Gotu Kola-extract en druiven extract ondersteunen de synthese van collageen
en elastine die verantwoordelijk zijn voor het behouden van de huidspanning,
elasticiteit en veerkracht.

▪

Paardebloemwortelextract ondersteunt de werking van de lever en de
galblaas, heeft een positief effect op de spijsvertering en de verwijdering van
onnodige metabolische producten.

▪

Bittere sinaasappel extract is 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.

EEN UNIEK
SUPPLEMENT
DAT EFFECTIEF
GEWICHTSVERLIES
ONDERSTEUNT

NUTRICODE

NUTRICODE

DRENA
PLUS
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NUTRICODE

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪

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

▪

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

▪

Uitstekend voedingssupplement
voor mensen die slank en
gezondheidsbewust willen
blijven

▪

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

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

Neem een halve tablet per dag met water.

26,2 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801024 |

33,6 g | EEN 120 DAGEN SYSTEEM
60 OMHULDE TABLETTEN
801036 |

37,90 EUR
1.028,62 EUR / 1 kg

63,50 EUR

DE KRACHT VAN
KRUIDELIJKE
INGREDIËNTEN VOOR
EEN STRAKKE EN GLADDE
HUID

▪

Kurkuma-extract vergemakkelijkt het ontgiften 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.

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

EEN NATUURLIJK
ELIXIR VOOR JEUGD
EN EEN RIJKE BRON
VAN GEZONDHEID

▪

Elke capsule is een gezonde vitamine-, aminozuur- en mineraalbom.

▪

Jong gerstegras, dankzij het hoge gehalte aan vezels dat de vetopname
vermindert en de spijsvertering bevordert, is een onvervangbaar
hulpmiddel voor het lichaam bij het afslanken en 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 jouw
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 je huid zacht
en elastisch wordt.

▪

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

NUTRICODE

4 MAANDEN SYSTEEM

1.486,61 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

BEAUTY
DETOX

HAIR SKIN
NAILS
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪
▪

▪

Schoonheid en gezondheid in
één capsule gesloten
Innovatieve combinatie van
spirulina en collageen zorgt voor
een perfecte lichaamsconditie
en uitstraling

▪

Voor iedereen die droomt van
een vlekkeloze teint, dik en
gezond haar en sterke nagels

▪

Met Pro-Beauty formule

▪

Perfect voor zowel mannen als
vrouwen

Neem 1 tablet per dag met voldoende water.

Met extracten van acerola-fruit
rijk aan vitamine C

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

Neem 2 capsules per dag met voldoende water.

30,50 EUR

44,7 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
60 CAPSULES | 801014 |

489,95 EUR / 1 kg

36,50 EUR

SPIRULINA
GREEN SUPERFOOD

ACTIVE COLLAGEN
OCEAN TREASURE
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Uniek zeewier, geklasseerd onder de top 10 producten die 3 keer meer proteïnen
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.

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, gehydrateerde en jong
uitziende huid plus een perfecte gewrichtssituatie – vanaf nu is deze ongewone
combinatie binnen handbereik.

SAMENSTELLING
VOOR GLANZEND
HAAR, FLUWELE HUID
EN GEZONDE NAGELS

▪

Koper beïnvloedt de normale pigmentatie van het haar.

▪

Zink ondersteunen 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.

▪

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

NUTRICODE

592,84 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

COLLAGEN PRO
FLEX STRENGTH
SYSTEM

VITALITY
BOOST
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪

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
marine collageen met uitstekende bio
beschikbaarheid

▪

Een samenstelling van perfect op
elkaar afgestemde ingrediënten,
die de stroom van fysieke en
mentale energie gedurende de dag
beïnvloeden en de slaap 's nachts
bevorderen

▪

Rijke bron van vitamines en
mineralen

▪

Geschikt voor vegetariërs en
veganisten

Neem 2 tabletten ‘s avonds met voldoende water.
Neem 1 zakje per dag.

Neem 2 capsules per dag met voldoende water.

300 g, 48 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
30 SACHETS + 60 OMHULDE
TABLETTEN | 801302 |

13,93 g, 15,22 g | EEN 30 DAGEN SYSTEEM
2 X 30 CAPSULES | 801018 |

102,50 EUR

99,95 EUR

224,29 EUR / 1 kg

EEN REVOLUTIONAIR
VOEDINGSSUPPLEMENT
VOOR GEZONDE
GEWRICHTEN EN
BEENDEREN
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▪

▪

Collageen is het belangrijkste bouwmateriaal voor pezen en
kraakbeen, die onze gewrichten vormen. Zeer geraffineerd zee
collageen, verkregen volgens farmaceutische normen, werd gebruikt
om dit 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
waarborgen.

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.

▪

Baikal skullcap is een sterke antioxidant die effectief de bescherming
van gewrichten, pezen en spieren ondersteunt.

▪

Niacine, pantotheenzuur en riboflavine, versterkt met guarana-cafeïne en
groene thee-theïne, dragen bij aan de vermindering van vermoeidheid.

▪

Vitamine D ondersteunt het correct functioneren van spieren, wat de
werking van de gewrichten aanzienlijk beïnvloedt.

▪

Pantotheenzuur beïnvloedt de efficiëntie van de geest.

▪

Calcium is essentieel voor gezonde botten.

▪

Vitamine B draagt zorg voor het zenuwstelsel.

▪

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

▪

Thiamine is verantwoordelijk voor de goede werking van het hart.

▪

Vitamine E helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve stress.

NUTRICODE

3.575,00,99 EUR / 1 kg
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NUTRICODE

IMMUNO

VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER

FOOD SUPPLEMENT

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.

▪

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 openen en drink één Magnesium
Power 2 uur later om het magnesium level te compenseren.

72 g | EEN 30 DAGEN
SYSTEEM | ZUIGTBALETTEN
801004 |

6 × 25 ml |
3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER
801203 |

29,95 EUR

25,50 EUR

291,67 EUR / 1 kg

123,33 EUR / 1 l

UITGEBREIDE DOSIS
ENERGIE IN SLECHTS
2 STAPPEN

▪

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.
2

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 bio flavonoïden, 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.
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 UTRICODE VITALITY BOOST
N
– a nutritive injection

 UTRICODE MAGNESIUM POWER
N
– ideale balance

▪

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 alle spierwerking.

▪

Vitamine B6 is een bondgenoot van magnesium – het ondersteunt de
psychologische functies en is verantwoordelijk voor de energie van het
metabolisme in ons lichaam.

NUTRICODE

1
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PROPOLIS PRO
GUMMIES
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT
▪

Vol voedingsstoffen voor de hele
familie

▪

Ondersteunt een goede werking
van het lichaam

▪

Uitstekende bron van vitaminen
voor vegetariërs

Kinderen ouder dan 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 2 gummies per dag

18,50 EUR

VOOR WIE?

308,33 EUR / 1 kg

Voor kinderen en volwassenen
die hun dagelijkse voeding willen
aanvullen, onder andere met
een complex van B-vitamines,
noodzakelijk voor de goede werking
van het lichaam.

▪

Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem.

▪

Vitamine B3 helpt je gezonde huid te behouden.

▪

Vitamine B5 heeft een gunstig effect op de mentale prestaties.

▪

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

▪

Vitamine B12 ondersteunt de productie van rode bloedcellen.

▪

Foliumzuur is essentieel voor zwangere vrouwen.

Alle vitaminen dragen bij aan het verminderen van slaperigheid en
vermoeidheid, de kwaliteit van het dagelijkse leven voor kinderen en
volwassenen wordt verbeterd.
Het voedingssupplement bevat geen:
• Melk en suiker, varkensgelatine (op basis van pectine), converseermiddelen
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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

Kinderen ouder dan 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 2 gummies per dag

60 g | 801401 |
30 PINEAPPLE, STRAWBERRY
AND ORANGE-FLAVOURED
GUMMIES VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN

VITAMINEBOM
IN DE VORM VAN
HEERLIJKE GUMMIES

▪

60 g | 801402 |
30 RASPBERRY-FLAVOURED
GUMMIES VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN

VOOR WIE?

18,50EUR
308,33 EUR / 1 kg

UNIEKE SAMENSTELLING OM HET IMMUNITEITSSYSTEEM TE
ONDERSTEUNEN

Voor kinderen en volwassenen
die hun immuunsysteem willen
versterken, vooral in het herfstwinterseizoen, wanneer het risico op
infecties aanzienlijk toeneemt.

▪

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.

▪

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

▪

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

▪

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

Het voedingssupplement bevat geen:
▪

Melk en suiker, varkensgelatine (op basis van pectine), converseermiddelen

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-COMPLETE
GUMMIES
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O! MEGA-3
GUMMIES

FOOD SUPPLEMENT
▪

▪

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 ouder dan 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 2 gummies per dag

Ondersteunt de eigen werking
van het lichaam

▪

Bevat omega-3 vetzuren van
lijnzaadolie

▪

Geschikt voor vegetariërs

Kinderen ouder dan 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 2 gummies per dag

75 g | 801403 |
30 STRAWBERRY-FLAVOURED
GUMMIES VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN

120 g | 801404 |
30 ORANGE-FLAVOURED
GUMMIES VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN

18,50 EUR

25,50 EUR

246,67 EUR / 1 kg

212,50 EUR / 1 kg

VOOR WIE?

WAARDEVOLLE
VITAMINEN
VAN DE ZON

▪

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

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 fysiologische 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.

VOOR WIE?

OMEGA-3 VETZUREN
ZIJN ESSENTIEEL
VOOR HET GOED
WERKEN VAN HET
LICHAAM, ALS ZE

▪

Het zenuwstelsel ondersteunen en helpen de mentale scherpte te behouden.

▪

Bijdragen aan het behoud van een goed gezichtsvermogen.

▪

Zorg dragen voor de bloedcirculatie, inclusief het hart.

▪

Het cholesterolgehalte in het bloed regelen.

▪

Een positieve rol spelen bij het versterken van uw immuunsysteem.

Het voedingssupplement bevat geen:

Alfa-linoleenzuur (ALA) is een van de essentiële onverzadigde vetzuren (EFA)
uit de Omega-3-groep. Het wordt in ons lichaam omgezet in EPA- en DHDvetzuren, die ook buitengewoon waardevol zijn voor onze gezondheid.

▪

Het voedingssupplement bevat geen:

Melk en suiker, varkensgelatine (op basis van pectine), converseermiddelen

▪
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Voor mensen die hun dieet willen
aanvullen met essentiële omega3-vetzuren, de immuniteit willen
versterken en de werking van het
zenuwstelsel en de bloedsomloop
willen ondersteunen.

Varkensgelatine (op basis van pectine), pinda’s, soja en melk, kunstmatige
kleurstoffen, aroma's of conserveermiddelen, toegevoegde suiker

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3
GUMMIES
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HEALTHY
BONES
GUMMIES

FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

▪

Uitgebreide restauratie van de
natuurlijke intestinale microflora
in het lichaam

▪

▪

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

Een uitstekende bron van
vitamine D

▪

Voor een gezond gebit en sterke
botten

Goed voor vegetariërs

▪

Met toegevoegde calcium

▪

Kinderen ouder dan 4 jaar: 1 gummie per dag
Volwassenen: 1-2 gummies per dag

Neem 2 gummies per dag

66 g | 801406 |
30 LEMON-FLAVOURED
GUMMIES VOOR KINDEREN EN
VOLWASSENEN

60 g | 801405 |
30 STRAWBERRY AND ORANGEFLAVOURED GUMMIES VOOR
KINDEREN EN VOLWASSENEN

23,95 EUR
399,17 EUR / 1 kg

PERFECTE
ONDERSTEUNING
VOOR HET LICHAAM
TIJDENS HET REIZEN

VOOR WIE?

Voor kinderen en volwassenen die
last hebben van problemen met het
spijsverteringsstelsel veroorzaakt
door onder andere stress,
verandering van omgeving en dieet
of antibioticabehandeling.

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 je ten volle van het reizen kunt genieten.
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.
Het voedingssupplement bevat geen:
▪
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Varkensgelatine (op basis van pectine), pinda's, soja of melk, kunstmatige
kleurstoffen, aroma's of conserveermiddelen, toegevoegde suiker

18,50 EUR
280,00 EUR / 1 kg

WAT HEBBEN WE
TE DANKEN AAN
VITAMINE D

VOOR WIE?

Voor iedereen die zijn tanden en
botten wil versterken, maar ook
voor de mensen die een tekort
aan vitamine D in zijn lichaam wil
aanvullen.

▪

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.

Het voedingssupplement bevat geen:
▪

Varkensgelatine (op basis van pectine), pinda's, soja of melk, kunstmatige
kleurstoffen, aroma's of conserveermiddelen

NUTRICODE

NUTRICODE

PROBIOTIC
GUMMIES
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STRONG
MUSCLE
GUMMIES

FOOD SUPPLEMENT
▪

Een perfecte samenstelling van
actieve ingrediënten voor een
goed zicht

▪

Met luteïne en zeaxanthin

▪

Geschikt voor vegetariërs

FOOD SUPPLEMENT

Neem 2 gummies per dag

90 g | 801411 |
30 ORANGE-FLAVOURED
GUMMIES VOOR VOLWASSENEN

283,34 EUR / 1 kg

▪

Uitstekende ondersteuning voor
atleten en actieve personen

▪

Ondersteunt training en een
snel herstel

▪

Geschikt voor vegetariërs

114 g | 801408 |
30 ORANGE-FLAVOURED
GUMMIES VOOR VOLWASSENEN

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.

▪

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.

▪

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 je gezichtsvermogen in goede conditie blijft.

Het voedingssupplement bevat geen:
▪
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Gebaseerd op BCAAaminozuren

Neem 2 gummies per dag.

25,50 EUR

ONDERSTEUNING
VOOR EEN JUIST
ZICHT

▪

Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van pectines), pinda's, soja of melk,
kunstmatige kleurstoffen, aroma's of conserveermiddelen, toegevoegde suiker

33,50 EUR
293,86 EUR / 1 kg

VOOR WIE?

WINNENDE
AANVULLING VOOR
EEN ATLETISCH
LICHAAM

Voor atleten en actieve personen
die zorg willen dragen aan de
kwaliteit van hun training en
trainingsresultaat.

Wanneer de effecten van een workout 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) dat 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.
Het voedingssupplement bevat geen:
▪

Varkensgelatine (op basis van pectine), melk en suiker, conserveermiddelen

NUTRICODE

NUTRICODE

EYE PROTECT
GUMMIES
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NUTRICODE

PERFECT
SLIM
GUMMIES

FIT LINE
GUMMIES
FOOD SUPPLEMENT

FOOD SUPPLEMENT

▪

Gebaseerd op Geconjugeerd
linolzuur (CLA)

▪

Met natuurlijke extracten voor
een perfect figuur

▪

Ondersteunt het proces naar
een goed gevormd figuur

▪

Bevat kwalitatieve frambozen
ketonen

▪

Geschikt voor vegetariërs

▪

Geschikt voor vegetariërs

Neem 1 gummie per dag.

Neem 2 gummies per dag.

117 g | 801409 |
30 CHERRY-FLAVOURED
GUMMIES VOOR VOLWASSENEN

112 g | 801410 |
28 APPLE-FLAVOURED GUMMIES
VOOR VOLWASSENEN

33,50 EUR
286,32 EUR / 1 kg

299,11 EUR / 1 kg

VOOR WIE?

EEN NATUURLIJKE
WEG NAAR
SCHOONHEID

▪

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

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.

▪

Garcinia cambogia vertraagt de productie van vet in het lichaam.

▪

Frambozen ketonenextract draagt bij aan de vermindering van vetopslag en
verbrandt opgestapeld vet. Bovendien versnelt het het metabolisme en regelt
het de bloedglucose.

Het voedingssupplement bevat geen:
▪
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Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van pectines), Pinda's, soja of melk,
Kunstmatige kleurstoffen, aroma's of conserveermiddelen, Toegevoegde suiker

VOOR WIE?

OP WEG NAAR EEN
PERFECT FIGUUR

Voor actieve personen die een dieet
volgen en die hun vitaliteit willen
verbeteren.

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 jouw bondgenoot op weg naar het
perfecte figuur.
Het voedingssupplement bevat geen:
▪

Varkensvleesgelatine (ontwikkeld op basis van pectines), Melk en suiker
Conserveermiddelen

NUTRICODE

33,50 EUR
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NUTRICODE

ENERGY
KICK
GUMMIES
FOOD SUPPLEMENT
▪

uitstekende energiebron voor
actieve mensen

▪

ondersteunt het
uithoudingsvermogen tijdens
een training

▪

ondersteunt processen van
regeneratie

▪

helpt om een slank figuur te
houden

▪

geschikt voor vegetariërs

Neem 2 gummies per dag.

117 g | 801407 |
30 GUMMIES MET
BOSBESSENSMAAK VOOR
VOLWASSENEN

VOOR WIE?

33,50 EUR

Voor iedereen die zijn energie
een boost moet geven tijdens een
training.

286,32 EUR / 1 kg

Energy Kick Gummies bevatten L-carnitine, dat verantwoordelijk is voor het
transport van vetzuren naar de mitochondriën, waar ze worden omgezet in
energie die nodig is voor het goed functioneren van de lichaamscellen. Dankzij zijn
eigenschappen is het erg populair bij atleten die het uithoudingsvermogen tijdens
de training willen verbeteren en de regeneratieprocessen na de training willen
verbeteren.
Voedingssupplement bevat niet:
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▪

melk en suiker

▪

varkensgelatine (ontwikkeld op basis van pectine)

▪

conserveermiddelen

NUTRICODE

VET DAT IN
ENERGIE WORDT
GETRANSFORMEERD
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NUTRICODE

GOEDKOPER IN SET

Konjac
FETTUCCINE

Konjac
PENNE

Konjac
SPAGHETTI

Konjac
ANGEL HAIR

Konjac
RICE

Konjac
ONE WEEK
PACK

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

200 g | 807003 |

200 g | 807005 |

200 g | 807004 |

200 g | 807002 |

200 g | 807001 |

SUPERFOOD

5,40 EUR

5,40 EUR

5,40 EUR

5,40 EUR

5,40 EUR

7 × 200 g | 807006 |

24,75 EUR / 1 kg

24,75 EUR / 1 kg

24,75 EUR / 1 kg

24,75 EUR / 1 kg

24,75 EUR / 1 kg

32,80 EUR
22,50 EUR / 1 kg

HEB JE EEN
KOOLHYDRAATARM,
FIT, KETO, PALEO,
VEGATARISCH DIEET?
HET MAAKT NIET UIT,
WANT KONJAC IS EEN
SUPERFOOD.

Een gezond alternatief voor de traditionele pasta en rijst. Het bevredigt de
honger zonder enige wroeging, en door de grote hoeveelheid vezels kun je de
darmmotiliteit verbeteren. Test het zeker in jouw keuken.
▪

Laag in calorieën

▪

Ideaal voor diners, hartige salades of zoete desserts

▪

Klaar in 2 minuten

Deze producten bevatten geen:
▪
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Suiker, vet, granen, gluten, soja

PROBEER TE
EXPERIMENTEREN
MET SMAKEN
TEXTUREN EN
ADDITIEVEN
OM SMAKELIJKE
MAALTIJDEN TE
BEREIDEN ZONDER
EXTRA CALORIEËN.

STEL JE EIGEN MEGASET SAMEN
Het belangrijkste is om een gewoonte te maken van de juiste voeding. Daarom
bieden we je de mogelijkheid om de perfecte set voor de hele week samen te
stellen. Jij beslist wat we erin stoppen. Je kunt kiezen uit alle vijf soorten konjacproducten en elke dag een andere portie gezondheid op jouw bord leggen.

NUTRICODE

KONJAC SUPERFOOD
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REVOLUTIE IN DE GEWICHTSVERLIES WERELD

Het FIT 6 progamma is een innovatieve
methode om gewicht te verminderen, die
is ontwikkeld door specialisten in klinische
dietetiek. Het doel is niet alleen om
onnodige kilo’s te verliezen, maar ook om
het comfort van het leven, de gezondheid
en het welzijn te verbeteren.

GARANTIE VOOR HET SUCCES

Bekijk hun spectaculaire metamorfose op
de volgende website: fit6-pl.fmworld.com

6 STAPPEN naar een ideaal figuur
Het programma bestaat uit drie fasen verdeeld in zes stappen en een extra fase
waarin de deelnemer overschakelt naar het zogenaamde stabilisatiedieet. Elke
stap is een maand. De lengte van het dieet is afhankelijk van hoeveel je wilt
afvallen. Hoe meer gewicht je moet verliezen, hoe meer stappen je moet zetten.
Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor het dieet en beginnen met een
onderhoudsperiode van 2 maanden.

6
ONMISBARE
VOEDINGSSTOFFEN

DELEN,
MOTIVEREN

PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING

BEREIK JE DOEL
170

THE MOBILE
COMPANION
OF WEIGHT LOSS

Afvallen is een moeilijk proces voor je lichaam, zelfs als je het fysiek niet voelt. Daarom is
één van de doelen van het FIT6-programma het lichaam te voorzien van hoogwaardige
voedingsstoffen in de vorm van NUTRICODE innovatieve voedingssupplementen. Elke
stap van het gewichtsverliesproces heeft een toegekende verschillende reeks producten
die ideaal zijn toegesneden op het oplossen van de lichaamsproblemen die zich in dat
stadium voordoen.
We weten dat ondersteuning en motivatie essentieel zijn. Het is het ontbreken van die
factoren, waardoor we vaak stoppen met het gewichtsverlies. Gelaten en hulpeloos voelen
we terug naar onze oude, ongezonde gewoonten. Met dat in gedachten is de FIT6community samen met het programma opgericht - een ruimte waar alle deelnemers hun
problemen, reflecties en resultaten kunnen delen.
Gedurende het programma kun je contact opnemen met onze diëtiste die je zal helpen om
alle twijfels weg te nemen en je tot actie te mobiliseren. Je hoeft geen afspraken te maken
of naar een bijeenkomst te gaan - je kunt online contact met haar opnemen wanneer je
het nodig hebt.

Gebruik een gezonde en effectieve afslankingsmethode. We garanderen een ideaal
gebalanceerd 6-stappen plan om gemakkelijk en veilig een aantal kilo’s te verliezen. Dankzij
FIT6 geniet je niet alleen van een slank figuur maar ook van een perfecte gezondheid en
algemeen welzijn.

TONIFIËREN

DOELSTELLINGEN VAN DE INDIVIDUELE FASEN
2

3

4

▪

5

GEWICHTSVERLIES

1

!

▪

Verdere ontgifting en reiniging
van het lichaam

ONTSTEKINGEN BESTRIJDEN

▪

Gewichtsverlies

▪

Minimaliseren van ontstekingen
in het lichaam

▪

Voorkomen van verlies van
lichaamsstevigheid

▪

Vermindering van de
lichaamsomtrek

▪

Verminderen van de
zichtbaarheid van cellulitis

▪

Gewichtsverlies

▪

Behoud van spiermassa

▪

Verbeterd welzijn

▪

Verbeterd welzijn en vitaliteit

▪

Licht voelen

▪

▪

Verbeterde algehele gezondheid

Het lichaam voorzien van
essentiële voedingsstoffen

Deze stap is gericht op het
stimuleren van spieren om zo hun
groei te boosten

ONDERHOUD
▪

Stabilisatie van het gewicht
zonder het jojo-effect

▪

Behoud van gezonde
eetgewoonten

▪

Geleidelijke voorbereiding van
het lichaam om allerlei soorten
voedsel te ontvangen

▪

Het lichaam "toleranter"
maken om minder restrictieve
voedingsprincipes te kunnen
toepassen

▪

Vermijden van de vorming
van oedeem en vochtretentie
om het metabolisme ervan te
normaliseren

PROGRAMMA
PROGRAMA
FIT6
FIT6

PROGRAMA FIT6

Ontdek een innovatief DIEETPROGRAMMA dat
natuurlijk gewichtsverlies garandeert zonder het
jojo-effect.
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Pure Royal
Welkom in de magische wereld van Pure Royal-geuren. Op de
volgende pagina's vind je al je favoriete geuren uit deze lijn.
Dompel jezelf onder in de wereld van je favoriete parfums en
vind een product dat bij je past. We veranderen voortdurend
ten goede - voor jou ...

SENSUEEL
EN ROMANTISCH

FOUGERE
VERLEIDELIJK
EN KLASSIEK

CITRUS
VROLIJK
EN ENERGIEK

174

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

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.

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

ORIENTAL
STERK
EN ONGETEMD

CHYPRE
SENSUEEL
EN VERLEIDELIJK

WOODY
VERFIJND
EN STIJLVOL

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.

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.

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.

FRAGRANCE FAMILIES

FRAGRANCE FAMILIES

FLORAL
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FLORAL
sensueel en romantisch

MET EEN FOUGERE OPMERKING
Type:
▪

verfijnd, verslavend

Geurnoten:
▪

Topnoten: framboos, grapefruit, pruim,
zwarte bes, davane, roze peper

▪

Hartnoten: cipres, hauthorn, rose, lily of
the vallei, Afrikaantje, kamille, geranium

▪

Basisnoten: anilla, ceder, benzoë, orcanox,
chocolade, patchouli, civet, amber, cypriol,
gourmand, muskus, labdanum

50 ml | Geur 20%
170501 |

34,95 EUR
699,00 EUR / 1 l

Een originele combinatie van geuren die zelfs de meest veeleisende fijnproever zal bevallen. We zijn een eerbetoon aan
de klassieke akkoorden verschuldigd aan de edelste variëteit van Bulgaarse roos, die, in combinatie met de charmante
meilelietje-van-dalen en unieke meidoornbloemen, een extreem gevoelig karakter geeft aan het hart van de geur.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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PURE ROYAL 501
Parfum

177

WOODY
verfijnd en stijlvol

WITH A CITRUS NOTE
Type:
▪

Monumentaal, maar helder

Geurnoten:
▪

Topnoten: engelwortel, saffraan,
limoen, galbanum, limoenschil,
mandarijn

▪

Hartnoten: jasmijn, heliotropium,
mirre, wortel, iris

▪

Basisnoten: sandelhout, vanille,
labdanum, eikenmos, leer, haitiaanse
vetiver, musk

50 ml | Geur: 20%
170500 |

34,95 EUR
699,00 EUR / 1 l

RICH STRUCTURE

De rijke structuur van PURE ROYAL 500 parfums, schijnbaar heterogeen en
contrasterend, creëert een verrassend samenhangende geschiedenis. Het begint
met frisse en heldere tonen van citrusvruchten en galbanum, vergezelt van
kenmerkende engelwortel en saffraan. Dit wordt gevolgd door het hart en de
ziel van deze geur – bloemboeket met een vleugje mirre. Eindelijk bereikt het
zijn definitieve karakter en onthult het zijn ware majesteit die het waardeert
dankzij organische houttonen.

PURE ROYAL GOLDEN EDITION

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
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PURE ROYAL 500
Parfum
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CHYPRE

aanlokkelijk en verleidelijk

WITH A NOTE OF FRUIT
PURE ROYAL 940
170940 |

Type:
helder, verfrissend, hemels
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, mandarijn,
peer, appel
Hartnoten: jasmijn, zeebries, fresia, roos,
waterlelietje-van-dalen
Basisnoten: witte musk, sandelhout, mos,
gedroogd hout, ambroxan

WITH A FLOWER NOTE
PURE ROYAL 944
170944 |

Type:
betoverend, modern
Geurnoten:
Topnoten: citroen, bergamot, kers, anijs,
roze peper
Hartnoten: roos, cyclamen, jasmijn,
aldehyde noten, delicate groene noten
met een vleugje verbena
Basisnoten: Peruaanse balsem, vanilline,
gekristalliseerde suiker, tonen van hout
en poeder, aromatische tonen van hout
en fruit

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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PURE ROYAL 938
170938 |

FOUGERE
verleidelijk en klassiek

Type:
avant-garde, verfijnd, vol leven

WITH AN ORIENTAL NOTE

Geurnoten:
Topnoten: citrus facet, roze peper, zwarte
bessen knoppen
Hartnoten: jasmijn
Basisnoten: vanille, amber

PURE ROYAL 936

PURE ROYAL 942
170942 |

Type:
speels, uniek, vrolijk
Geurnoten:
Topnoten: gember, gele mandarijn,
sinaasappel bloesem
Hartnoten: jasmijn, patchouli, violet
Basisnoten: tuberoos, musk, sandelhout

ORIENTAL
sterk en ongetemd

WITH A WOODY NOTE
PURE ROYAL 935
170935 |

Type:
charismatisch, levendig, sensueel
Geurnoten:
Topnoten: heliotroopbloem, kaneel,
cashmeran
Hartnoten: amber, pruim, leernoten
Basis: vanille, tonkaboon, patchouli

170936 |

Type:
Onberispelijk, uniek, ongetemd
Geurnoten:
Topnoten: lavendel, gember, mandarijn,
basilicum
Hartnoten: Cistus, kardemom, kaneel,
geranium
Basisnoten: tonkabonen, patchouli,
sandelhout, leernoten

WOODY
elegant and classy

WITH A FLOWER NOTE
PURE ROYAL 939
170939 |

Type:
intrigante, solare, multidimensionale
Geurnoten:
intrigerend, zonnig, multidimensionaal
Geurnoten:
Topnoten: limoen
Hartnoten: jasmijn, roos
Basisnoten: musk, benzoë, amber

PURE ROYAL 941
170941 |

WITH A FLOWER NOTE

Type:
zelfverzekerd, karaktervol

FLORAL

PURE ROYAL 943

WITH A NOTE OF FRUIT

Geurnoten:
Topnoten: kokosnoot, perzik, kaneel,
groene noten
Hartnoten: violet, hedione, roos
Basisnoten: Australisch sandelhout, musk,
ambroxan, gedroogd hout

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, aalbesknoppen
Hartnoten: jasmijn, magnolia, pioenroos
Basisnoten: musk, wierook

sensueel en romantisch

PURE ROYAL 937
170937 |

Type:
Charmant, gepassioneerd
Geurnoten:
Topnoten: roze peper, zwarte bes, peer
Hartnoten: roos, heliotroop, jasmijn
Basisnoten: vanille, musk, cederhout

170943 |

Type:
verleidelijk, optimistisch als een
lenteochtend

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

NIEUW

WITH AN ORIENTAL NOTE
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WITH AN ORIENTAL NOTE

WITH A WOODY NOTE

PURE ROYAL 984

sensueel en romantisch

PURE ROYAL 909

PURE ROYAL 918

Type:
smakelijk, charmant, vrolijk

WITH A CHYPRE NOTE

Type:
fris, met een roofzuchtig element

Type:
helder, fris

PURE ROYAL 908

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, mandarijn, honing, rum
Hartnoten: orchidee, magnolia, jasmijn,
roos, oranjebloesem, heliotroop
Basisnoten: sandalwood, citrus, mirre,
Peruaanse balsem, huid, vanille

Geurnoten:
Topnoten: rabarber, perzikblad
Hartnoten: violet, roos
Basisnoten: licht hout, musk

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, peer, gekneusde
bladeren
Hartnoten: perenbloesem, transparante
jasmijn
Basisnoten: ambergrijs, kostbare muskus

170908 |

Type:
elegant, fris
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, koriander, pruim
Hartnoten: jasmijn, roos, pioen, suede
Basisnoten: patchouli, ambrette zaden,
mos, amber

PURE ROYAL 970
170970 |

Type:
zijdeachtig, klassiek
Geurnoten:
Topnoten: ylang-ylang, groene noten,
roos, fruitige tonen
Hartnoten: heliotroop, perzikbloesem,
licht hout
Basisnoten: viooltjes, houtachtige en
amber noten, muskus

PURE ROYAL 971
170971 |

Type:
verfijnd, ultravrouwelijk
Geurnoten:
Topnoten: peper, koriander, rabarber
Hartnoten: gardenia, tuberoos, jasmijn,
kruidnagel, lelietje-van-dalen
Basisnoten: ambergrijs, vetiver, leer

PURE ROYAL 976
170976 |

Type:
fris, expressief
Geurnoten:
Topnoten: abrikoos, mandarijn,
sinaasappel
Hartnoten: jasmijn, neroli, oranjebloesem
Basisnoten: muskus, patchouli, vanille

PURE ROYAL 989
170989 |

Type:
verslavend, verleidelijk
Geurnoten:
Topnoten: citrus, fris, fruitig
Hartnoten: bloemig, houtachtig
Basisnoten: zachte amber, muskusachtig
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170909 |

PURE ROYAL 915
170915 |

Type:
sappig, zoet, luchtig
Geurnoten:
Topnoten: hyacint, dianthus
Hartnoten: lelietje van dalen, jasmijn,
wilde roos
Basisnoten: witte amber, musk

PURE ROYAL 922
170922 |

Type:
niet voor de hand liggend, diep
Geurnoten:
Topnoten: oranjebloesem, bladnoten,
dianthus
Hartnoten: ylang-ylang, jasmijn, roos
Basisnoten: cederhout, musk, amber

PURE ROYAL 979
170979 |

Type:
sensueel, gewaagd
Geurnoten:
Topnoten: amandel
Hartnoten: tuberoos, roos, ambrette
zaden
Basisnoten: vanille, orris, musk

PURE ROYAL 996
170996 |

Type:
zonnig als een lenteochtend, charmant
Geurnoten:
Topnoten: meloen, groene noten,
aldehyde, tijm, gele mandarijn, kers, roos
Hartnoten: fresia, meidoorn, zeebries,
lelietje-van-dalen, zonnenoten, verse
bloemen, oranjebloesem
Basisnoten: tonkaboon, cumarine,
Australisch sandelhout, vanille, musk,
cederhout

170984 |

170918 |

PURE ROYAL 985

WITH A CITRUS NOTE

170985 |

Type:
verfijnd, sensueel

PURE ROYAL 921
170921 |

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, roze pomelo,
cranberry
Hartnoten: kamperfoelie, gardenia, jasmijn
Basisnoten: blonde houtsoorten, musk

Type:
oogverblindens, energiek
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, calamondin,
sinaasappel
Hartnoten: hibiscus, lotusbloem,
oranjebloem, jasmijn
Basisnoten: vanille, cistus, cederhout,
honing

WITH A GOURMAND NOTE
PURE ROYAL 934
170934 |

PURE ROYAL 994

Type:
delicaat, verslavend

Type:
aanhankelijk, inspirerend

Geurnoten:
Topnoten: honing, sinaasappel, kers
Hartnoten: jasmijn, roos,
sinaasappelboom, lelietje van dalen,
kruidnagel
Basisnoten: sandelhout, cipres, kokosnoot,
karamel, cederhout, perzik huid, musk

170994 |

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen, zwarte bes
Hartnoten: jasmijn, roos, oranjebloesem
Basisnoten: musk, ceder, sandelhout

WITH A FRUITY NOTE

PURE ROYAL 975

PURE ROYAL 929

Type:
flirterig, heerlijk

170975 |

170929 |

Type:
warm, vrolijk, verleidelijk
Geurnoten:
Topnoten: pioenroos, appel, fruitige
tonen, citrustonen
Hartnoten: damascus roos, dianthus,
jasmijn
Basisnoten: witte musk, amber, mos, leer

PURE ROYAL 983
170983 |

Type:
vrolijk, smakelijk
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, roze bessen, zwarte
bes, exotisch fruit
Hartnoten: violet, fresia, roos, lelietje-vandalen mimosa
Basisnoten: perzik, amber, musk, modern
dry hout

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, sinaasappel, druif
Hartnoten: jasmijn, fresia, kardemom,
magnolia, saffraan, roze peper,
rozenessence
Basisnoten: patchouli, tonkaboon,
eikenmos, cederhout, perzik huid, amber,
muskus, suiker

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

FLORAL
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WITH AN ORANGE NOTE

WITH A CHYPRE NOTE

PURE ROYAL 974

WITH A FLORAL NOTE

vrolijk en energiek

PURE ROYAL 917

PURE ROYAL 925

Type:
streng, compromisloos

PURE ROYAL 913

WITH A LIME NOTE

Type:
serieus met een stralende toon

Type:
zakelijk, modern

Type:
warm, lief, uitnodigend

PURE ROYAL 911

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, mandarijn, salie
Hartnoten: jasmijn, oranjebloesem
Basisnoten: honing, zonnige tonen

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, salie, neroli
Hartnoten: nootmuskaat, lelie, kruidige
tonen
Basisnoten: eikenmos, amber, cederhout,
witte musk

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn
Hartnoten: geranium, roos
Basisnoten: oud, leer, patchouli, musk

170911 |

Type:
positief, fascinating with a lime accord
Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, bergamot, limoen,
basilicum, citroen
Hartnoten: tijm, sering, jasmijn, iris
Basisnoten: vetiver, patchouli, labdanum,
wood

WITH A FRUITY NOTE
PURE ROYAL 903
170903 |

Type:
energiek, positief
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot, citroen,
petit-grain, rosemarijn
Hartnoten: nerolie, oranjebloesem,
jasmijn
Basisnoten: cedarwood, wood, perzik

WITH A HINT OF SEA SALT
PURE ROYAL 982
170982 |

Type:
fris als een zeebries, sensueel
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot, ylangylang, citroen, petitgrain,
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen,
sinaasappel bloesem
Basisnoten: benzoë, mos, cederhout,
muskus

WITH A CHYPRE NOTE
PURE ROYAL 902
170902 |

Type:
fris, energiek
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot, citroen
Hartnoten: petit-grain, oranjebloesem,
peper
Basisnoten: cederwood, woodus, mos
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170917 |

WITH A FLORAL NOTE
PURE ROYAL 914
170914 |

Type:
verfrissend, sprankelend, zoet
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, groene noten, zoute
tonen
Hartnoten: salie, fruitige noten, bloemige
noten
Basisnoten: houtachtige noten, amber,
musk

WITH A WOODY NOTE
PURE ROYAL 981
170981 |

Type:
vol leven, levendig
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, petitgrain
Hartnoten: neroli, jeneverbes, witte bloem
Basisnoten: sinaasappelboom, witte
houtsoorten, muskus

170925 |

PURE ROYAL 926
170926 |

Type:
rijp, gedefinieerd
Geurnoten:
Topnoten: saffraab, tijm, framboos
Hartnoten: jasmijn, wierook, cederhout,
vanille
Basisnoten: houtachtige noten, amber,
leer, mos

WITH A FOUGERE NOTE
PURE ROYAL 927
170927 |

170986 |

Type:
marien, verslavend
Geurnoten:
Topnoten: zwarte peper, kokos, roze peper
Hartnoten: iris, osmanthus, wierook, olibanum
Basisnoten: sandelhout, vanille, tonkaboon,
patchouli

PURE ROYAL 988
170988 |

Type:
marien, verslavend
Geurnoten:
Topnoten: wierook, peper, fleur de sel
Hartnoten: ylang-ylang, sambac jasmijn, droog
hout
Basisnoten: patchouli, vanille, marine, mos

PURE ROYAL 995

Geurnoten:
Topnoten: Roze bessen, bergamot,
verbena, komijn
Hartnoten: peper, iris, roos, nootmuskaat
Basisnoten: patchouli, vanille, amber,
dierlijke noten

Type:
verfijnd, luxueus

ORIENTAL

PURE ROYAL 904

strong and untamed

Type:
rebels, levendig

WITH A SPICY NOTE

Geurnoten:
Topnoten: karwijzaad, kardemom, cyclaam
Hartnoten: wierook, iris, noot van aarde
Basisnoten: woodus, leder, sandalwood

170906 |

PURE ROYAL 986

Type:
rijp, compromisloos

WITH A WOODY NOTE

PURE ROYAL 906

170974 |

170904 |

Type:
gepassioneerd, sensueel

PURE ROYAL 905

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, nectarine, gember
Hartnoten: jasmijn, anjer, kaneelbladeren,
rozemarijn, heliotroop
Basisnoten: vanille, tonkaboon,
cedarwood, tabak, patchouli

Type:
belancerend tussen heilig en profaan

170905 |

Geurnoten:
Topnoten: pruim, framboos, rabarber,
granaatappel, anjer
Hartnoten: roze peper, jasmijn, opopanax,
patchouli, lelie
Basisnoten: guaiac wood, Cedarwood,
amberwood, wirook, vaanille

170995 |

Geurnoten:
Topnoten: roze peper
Hartnoten: geranium, cypriol, roos, oudh
Basisnoten: benzoë, patchouli, coumarine,
musk

WITH A GOURMAND NOTE
PURE ROYAL 923
170923 |

Type:
charmant, aanlokkelijk, ontwapend
Geurnoten:
Topnoten: citrustonen, kruidige tonen, kaneek,
dianthus, gember, kardemom, fruitige tonen
Hartnoten: houtachtige noten, bloemige
noten
Basisnoten: amber, musk, poederachtige
noten

PURE ROYAL 930
170930 |

Type:
smakelijk, zoete tonen en hartig
Geurnoten:
Topnoten: oudh, zoete tonen, honing
Hartnoten: Damascusroos, Dianthus
Basisnoten: mos, amber, patchouli

170913 |

Geurnoten:
Topnoten: roze peper, bergamot,
sinaasappel, pistache
Hartnoten: kokos, ylang-ylang, jasmijn,
tuberoos
Basisnoten: benzoehars, tonkaboon,
vanille, amber

PURE ROYAL 920
170920 |

Type:
ongetemd, verassend
Geurnoten:
Topnotnen: roze peper, wierook, roos
Hartnoten: leer, rood fruit, saffraan
Basisnoten: perzik, oud, amber

PURE ROYAL 980
170980 |

Type:
moedig, aanlokkelijk
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, ylang-ylang, groen
Hartnoten: jasmijn, tuberoos, salicylaten (zon)
Basisnoten: vanille, benzoë, gouden amber

WITH A FRUITY NOTE
PURE ROYAL 972
170972 |

Type:
exotisch, uitnodigend
Geurnoten:
Topnoten: framboos, passievrucht, ananas,
zwarte bes
Hartnoten: perzikbloesem, lelietje-vandalen, pioenroos
Basisnoten: vanille, drijvende amber,
cederhout, patchouli, musk

PURE ROYAL 993
170993 |

Type:
extreem sensueel, verslavend
Geurnoten:
Topnoten: perzik, kaneel, cognac
Hartnoten: jasmijn, pruim, heliotroop
Basisnoten: vanille, patchouli, balsamico

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1

PURE ROYAL UNISEX

PURE ROYAL UNISEX

CITRUS
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WITH A CITRUS NOTE

WITH A GOURMAND NOTE

WITH A CHYPRE NOTE

sensual and tempting

PURE ROYAL 987

PURE ROYAL 910

PURE ROYAL 991

WITH A SPICY NOTE

Type:
puur, verfrissend, verleidelijk

Type:
ultiem, op smaak gebracht met zoetheid

Type:
ongebruikelijk, intrigerend

PURE ROYAL 901

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, roze pompelmoes,
citroen, gele mandarijn, komkommer,
galbanum, groene bladeren
Hartnoten: jasmijn, fresia, roos, lelietjevan-dalen vallei, ozonisch, hedione,
salicylaten (zonne), Oranje bloesem
Basisnoten: sandelhout, witte musk,
orcanox, Javaanse vetiver

Geurnoten:
Topnoten: jasmijn, saffraan
Hartnoten: sparrenbalsem, cedarwood
Basisnoten: kasjmierhout, ambergrijs, mos,
bruine suiker

Geurnoten:
Topnoten: nootmuskaat, kardemom,
bergamot
Hartnoten: labdanum, wierook, groene
vijgen
Basisnoten: vetiver, mos, vleugje amber

170901 |

Type:
klassiek, gebalanceerd, elegant
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, alsem, jenever
Hartnoten: kardemom, gember, lavendel
Basisnoten: cedarwood, amber, patchoeli

WITH A FLORAL NOTE
PURE ROYAL 912
170912 |

Type:
stedelijk, modern, populair
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, peper,
petitgrain
Hartnoten: neroli, oranjebloesem, basilicum
Basisnoten: wood, vetiver

PURE ROYAL 978
170978 |

Type:
verslavend, uitbundig
Geurnoten:
Topnoten: lelietje-van-dalen, witte fresia
Hartnoten: roos, maté blad
Basisnoten: sandelhout, leer, muskus

170910 |

PURE ROYAL 924
170924 |

WOODY

Type:
casual, open, vriendelijk

170900 |

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, neroli, saffraan,
kardemom, nootmusaat
Hartnoten: damascus roos, jasmijn,
oranjebloesem, bloemige noten,
cederhout
Basisnoten: amber, zoet hout, sandelhout,
vanille, melk

Type:
fascinerend, uniek, charmante kersengeur

PURE ROYAL 990

verfijnd en stijlvol

WITH A FRUITY NOTE
PURE ROYAL 900

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

PURE ROYAL 977
170977 |

170990 |

Type:
waardig, verfijnd
Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: roos, violet
Basisnoten: benzoë, eikenmos, patchouli,
vanille

Type:
energiek, strijdlustig

WITH A FOUGERE NOTE

PURE ROYAL 916

Geurnoten:
Topnoten: appel, pruim, ananas, limoen,
citroen, bergamot, mandarijn
Hartnoten: roos, jasmijn, lelietje van dalen,
orchidee, iris, gardenia
Basisnoten: tonkaboon, sandelhout,
cederhout, patchouli, witte musk, amber

PURE ROYAL 931

Type:
mysterieus, intrigerend
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, basilicum, munt
Hartnoten: fresia, peer, roos
Basisnoten: musk, patchouli, sandelhout

WITH A CITRUS NOTE

170991 |

WITH A FLORAL NOTE

WITH A FRUITY NOTE
170916 |

170931 |

Type:
primair, ongetemd

FOUGERE
verleidelijk en klassiek

WITH A LAVENDER NOTE
PURE ROYAL 919
170919 |

Type:
waardig, expressief, helder
Geurnoten:
Topnoten: limoen basilicum, citroen
Hartnoten: jasmijn, lavendel, witte thee
Basisnoten: eikenmos, vetiver, muskus,
ambergrijs

PURE ROYAL 933
170933 |

Type:
verrassend, extravagant
Geurnoten:
Topnoten: koriander, grapefruit, citroen,
absint, jeneverbes
Hartnoten: cashmeran, lavendel, jasmijn, salie
Basisnoten: sandelhout, mos, droog hout,
muskus, jeneverbes uit Virginia

Geurnoten:
Topnoten: roze bessen, wit bos, roos
Hartnoten: iris, saffraan, leer, amber hout
Basisnoten: vanille, wit mos, droog hout,
musk

FOUGERE
verleidelijk en klassiek

WITH A SEA BREEZE NOTE

PURE ROYAL 907

WITH AN ORIENTAL NOTE

PURE ROYAL 992

WITH A CHYPRE NOTE

Type:
fris, zwak

PURE ROYAL 932

PURE ROYAL 973

170992 |

Type:
verleidelijk, energiek
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170987 |

Geurnoten:
Topnoten: bevroren citroen, kardemom,
rozemarijn, zeebries
Hartnoten: verse bloemen, rabarber,
rozenbottel
Basisnoten: bosmos, sandelhout, vleugje
amber

170907 |

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen, ananas,
bergamot, muurbloem, kardemom, roze peper
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen, zwarte
peper, iris, ozonische tonen
Basisnoten: droog hout, witte wood, warme
tonen, poederachtige tonen, vetiver,
cedarwood

170932 |

Type:
ontspannend, charmant
Geurnoten:
Topnoten: vanille, coumarine, amberhout,
musk
Hartnoten: munt, licht hout
Basis: kardemom, lavendel, verse bloemen

170973 |

Type:
kruiden, gedefinieerd
Geurnoten:
Topnoten: Karamel, tabak, rode bessen,
sinaasappel
Hartnoten: Tuberose, Lilie, Orchidee
Basisnoten: Vanille, Patchouli

WITH A GREEN NOTE
PURE ROYAL 928
170928 |

Type:
verbluffend met de geur van bramenstruik
Geurnoten:
Topnoten: Bramen, zwarte bes, perzik,
citroen, groene tonen
Hartnoten: cyclaam, witte bloemen, zoete
tonen
Basisnoten: sandelhout, amber, mos

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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WOODY

FLORAL

WITH A GOURMAND NOTE

WOODY

sensueel en romantisch

PURE ROYAL 842

WITH A FRUITY NOTE

Type:
smakelijk, warm

WITH A CITRUS NOTE

WITH A FLORAL NOTE

PURE ROYAL 841

PURE ROYAL 843

Type:

Type:
evenwichtig, duidelijk rooskleurig
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lychee, perenblad
Hartnoten: roos, magnolia, violet
Basisnoten: pruim, musk

Geurnoten:
Topnoten: perzik, bergamot, rabarber,
gember, peer, ananas, zwarte bes, kokos,
appel, mandarijn
Hartnoten: jasmijn, fresia, roos, lelietje
van dalen, gardenia, groene noten,
oranjebloesem
Basisnoten: vanille, cederhout, tonkaboon,
ambergrijs, sandelhout, musk

PURE ROYAL 845

PURE ROYAL 846

Type:
licht, oogverblindend

Type:
charmant maar scherp

Geurnoten:
Topnoten: perzik, bergamot, rabarber,
elemihars, peer, ananas, osmanthus,
zwarte bes, citroen, vijg, zoete sinaasappel
Hartnoten: viooltje, ylang-ylang, iris,
magnolia, roos, lelietje-van-dalen,
ozonnoten, jasmijn, salie, zwarte thee,
oranjebloesem, geranium, Amerikaanse
munt
Basisnoten: sandelhout, witte
muskus, cederhout, benzoëhars,
vetiver, cashmeran, patchouli, cypriol,
gourmandnoten

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, peer, rood fruit
Hartnoten: jasmijn, oranjebloesem, witte
peper
Basisnoten: karamel, melkachtige noten,
amber, musk

verfijnd en stijlvol

▪

170841 |

chique, meeslepend

Geurnoten:
▪

Topnoten: citroen, framboos

▪

Hartnoten: oranjebloesem,
jasmijn

▪

170845 |

Basisnoten: patchouli, witte
honing

50 ml | Geur 20%
130313.02 |

63,95 EUR
1.279,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 847
170847 |

Type:
vriendelijk, sereen
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, ylang-ylang, peer,
rood fruit
Hartnoten: sambac jasmijn, abrikoos,
cederhout, oranjebloesem
Basisnoten: vanille, tuberoos, amber, musk

SPECIAL EDITION

De iconische geur met een elegante uitstraling is daar het perfecte cadeau-idee
voor speciaal persoon. De klassieke uitstraling van de parfumfles met vintage
pompje is een echte traktatie voor parfumkenners. Herontdek de boeiende
combinatie van citroen, zoete framboos en honing met de bedwelmende geur
van sinaasappel bloesem, jasmijn en patchouli. Dit zijn parfums uit de Pure
Royal lijn, die een bijzondere, uitzonderlijk elegante verpakking die voor nog
meer tevredenheid voor jou en je dierbaren zorgt.

170842 |

verfijnd en stijlvol

170843 |

Type:
helder, elegant
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen, lavendel
Hartnoten: jasmijn, peer, oranjebloesem
Basisnoten: vanille, houtnoten, amber,
musk

170846 |

WITH A CHYPRE NOTE
PURE ROYAL 848
170848 |

Type:
stijlvol, modern
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot, peer
Hartnoten: jasmijn, roos, geranium
Basisnoten: patchouli, sandelhout, musk

CITRUS
vrolijk en energiek

WITH A FLORAL NOTE
PURE ROYAL 844
170844 |
Type:
fris, sereen
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, mariene tonen,
citroen, groene appel, tropisch fruit
Hartnoten: jasmijn, violet, ylang-ylang,
lelietje van dalen, zwarte bes, hyacint,
geranium
Basisnoten: patchouli, benzoëhars,
kokosnoot, perzik huid, musk

PURE ROYALParfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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PURE ROYAL SPECIAL EDITION

PURE ROYAL 313
Parfum
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PURE ROYAL 806

PURE ROYAL 833

WITH AN ORIENTAL NOTE

sensueel en romantisch

Type:
vrolijk, positief, luxueus

Type:
poederachtig, prachtig, vrouwelijk

PURE ROYAL 146

WITH A FRUITY NOTE

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

Geurnoten:
Topnoten: perzik, sinaasappel,
kamperfoelie
Hartnoten: tuberoos, jasmijn, iris
Basisnoten: sandalwood, cedarwood,
vanille, wood

Type:
gezegend met zoete liefheid, mysterieus

PURE ROYAL 281
170281 |

170806 |

Type:
levendig, sexy

PURE ROYAL 807

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

Type:
romantisch, fris

PURE ROYAL 322
170322 |

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

PURE ROYAL 708
170708 |

Type:
harmonieus, sappig
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lychee, perzik
Hartnoten: jasmijn, pioen, oranjebloesem
Basisoten: houtachtige noten, mos, wood

PURE ROYAL 711
170711 |

Type:
volwassen, evenwichtig, vriendelijk
Geurnoten:
Topnoten: appel, mandarijn, anjer,
sinaasappel
Hartnoten: roos, jasmijn, oranjebloesem
Basisnoten: patchouli, vanille, wood,
sandalwood

PURE ROYAL 800
170800 |

Type:
vrouwelijk, vrolijk, zonnig, vol positieve
energie
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, grapefruit, zwarte
bes
Hartnoten: jasmijn, tuberose, ylang-ylang
Basisnoten: roos, sandelhout, musk

170807 |

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

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

PURE ROYAL 827
170827 |

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

170833 |

PURE ROYAL 835
170835 |

170146 |

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

Type:
zoet, maar met tanden, feisty

PURE ROYAL 147

Geurnoten:
Topnoten: appel, peer, bergamot, citroen,
perzik
Hartnoten: lily of the valley, jasmijn, roos,
iris
Basisnoten: cedarwood, patchouli, vanille,
amber, wood

Type:
smaakvol, verleidelijk

PURE ROYAL 836

PURE ROYAL 317

170836 |

Type:
duidelijk, aangenaam, optimistisch
Geurnoten:
Topnoten: peer, appel, bergamot, lily of
the valley, framboos
Hartnoten: pioen, roos, magnolia, fresia
Basisnoten: Sandalwood, wood, patchouli,
amber

WITH AN ALDEHYDE NOTE
PURE ROYAL 826
170826 |

Type:
klassiek, fris
Geurnoten:
Topnoten: aldehyde, bergamot, violet
Hartnoten: meiklokje, jasmijn, ylang-ylang
Basisnoten: klaver, iris, wood

170147 |

Geurnoten:
Topnoten: lychee, mandarijn, perzik
Hartnoten: pruimen, lelietje-van-dalen
Basisnoten: vanille, ambergris, muskus,
suede
170317 |

Type:
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

PURE ROYAL 355
170355 |

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

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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sensueel en romantisch

PURE ROYAL 365

WITH A WATER NOTE
PURE ROYAL 141
170141 |

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

PURE ROYAL 707
170707 |

Type:
vol energie, doet denken aan
zomerherinneringen
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, sinaasappel,
mandarijn, bladtonen
Hartnoten: lily of the valley, jasmijn,
watertonen
Basisnoten: patchouli, perzik, ambergrijs

WITH A CITRUS NOTE
PURE ROYAL 298
170298 |

Type:
vol van energie, fris
Geurnoten:
Topnoten: citrusvruchten, pioen
Hartnoten: roos, osmanthus
Basisnoten: patchouli, sandelhout

PURE ROYAL 810
170810 |

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1

192

WITH A WOODY NOTE

Type:
subtiel, delicaat, vrouwelijk, sereen
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, mandarijn, zwarte
bes
Hartnoten: roze pioen, roos, lijster, perzik,
abrikoos
Basisnoten: musk, amber, patchouli,
eikenmos

CITRUS

PURE ROYAL 714
170714 |

vrolijk en energiek

Type:
fris, vrolijk, transparant

Type:
klassiek met een vleugje barokke pracht

WITH A MANDARIN NOTE

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

PURE ROYAL 801

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, limoen,
appelbloesem, sappige peer
Hartnoten: jasmijn, roos, zwarte peper
Basisnoten: wood, sandalwood, heliotroop

170365 |

PURE ROYAL 710
170710 |

Type:
verleidelijk, non-conformist
Geurnoten:
Topnoten: jasmijn, osmanthus, roos
Hartnoten: tuberoos, narcis
Basisnoten: barnsteen, cedarwood

PURE ROYAL 713
170713 |

Type:
rooskleurig, gedefinieerd, elegant
Geurnoten:
Topnoten: saffraan
Hartnoten: roos, jasmijn, pioen
Basisnoten: houtachtige noten, wood,
ambergrijs

PURE ROYAL 715
170715 |

Type:
rijk aan contrast, elegant, klassiek
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, groene peer, roze
peper, zwarte stroom, perzik, appel
Hartnoten: jasmijnsambac,
sinaasappelboom, lelietje-van-dalen, roos,
goudsbloem
Basisnoten: patchouli, witte wood,
cedarwood, droog hout, vanille, kasjmier

PURE ROYAL 777
170777 |

Type:
elegant, ingetogen, vintage
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, perzik, pruim, zwarte
bes, lelie, peer
Hartnoten: mimosa, roos, jasmijn,
heliotroop, lelietje van dalen, kokosnoot
Basisnoten: vanille, sandelhout,
tonkaboon, muskus, karamel

170801 |

Type:
fris, romantisch, sensueel, vol charme
Geurnoten:
Topnoten: cocktail van citrus, roze bessen,
peer, groene noten
Hartnoten: roos, magnolia, jasmijn
Basisnoten: patchouli, vanille, tonkaboon

WITH A LEMON NOTE
PURE ROYAL 712
170712 |

Type:
energiek, helder, zuidelijk
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, rode bessen,
clementine, appelbloesem
Hartnoten: kardemom, jasmijn
Basisnoten: sandalwood, cedarwood,
wood

PURE ROYAL 828
170828 |

Type:
heerlijk, vol zoetigheid
Geurnoten:
Topnoten: citroen, framboos, amandel,
zwarte bes
Hartnoten: roos, oranjebloesem, jasmijn
Basisnoten: vanille, patchouli, ambergrijs,
musk

WITH A FLORAL NOTE
PURE ROYAL 709
170709 |

Type:
verfrissend, transparant, onafhankelijk
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, citroen, neroli,
goudsbloem
Hartnoten: violet, jasmijn, cyclaam
Basisnoten: zwart barnsteen, wood,
vetiver, cedarwood

ORIENTAL
strong and untamed

WITH A FLORAL NOTE
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, patchouli
Basisnoten: musk, vanille, vetiveria

PURE ROYAL 820
170820 |

Type:
sensueel, provocerend, magnetisch
Geurnoten:
Topnoten: oranjebloesem, perzik
Hartnoten: ylang-ylang, roos
Basisnoten: sandelhout, ambergrijs,
vanille, muskus

PURE ROYAL 834
170834 |

Type:
warm, romig, omhullend
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lily of the valley
Hartnoten: roos, kokosnoot, lelie
Basisnoten: benzoëhars, barnsteen, hout,
vanille, Sandalwood

PURE ROYAL FOR HER

PURE ROYAL FOR HER

FLORAL
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WITH A SPICY NOTE

strong and untamed

PURE ROYAL 366

CHYPRE

WITH A FLORAL NOTE

sensual and tempting

PURE ROYAL 802

WITH A FRUITY NOTE

Type:
rebels, stedelijk, sexy, stoer

WITH A FRUITY NOTE

Type:
sensueel, origineel

PURE ROYAL 286

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

PURE ROYAL 362

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

170286 |

Type:
sexy, verfijnd
Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: roos, patchouli
Basisnoten: ambergris, sinaasappel

WITH A WOODY NOTE
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

170366 |

WOODY
verfijnd en stijlvol

WITH A FRUITY NOTE
PURE ROYAL 358
170358 |

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

WITH A FLORAL NOTE

170362 |

Type:
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: patchouli, praline, musk

PURE ROYAL 811
170811 |

Type:
fris, frivool, ongelimiteerd

170313 |

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

Type:
chique, meeslepend

PURE ROYAL 829

PURE ROYAL 313

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

PURE ROYAL 825
170825 |

Type:
elegant, niet voor de hand liggend
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, lavendel, alsem
Hartnoten: balsemspar, jasmijn, cederhout
Basisnoten: eikenmos, muskus, vanille

170802 |

PURE ROYAL 803
170803 |

Type:
sensueel, verleidelijk, scandalisch
Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, honing, wilde
perzik
Hartnoten: gardenia, oranjebloesem, lis
Basisnoten: patchouli, vanille, amber

PURE ROYAL 819
170819 |

Type:
verfijnd, modern, elegant
Geurnoten:
Topnoten: rode peper, bergamot,
pruimenbloesem
Hartnoten: Turkse roos, wilde jasmijn,
patchouli
Basisnoten: leer, ambergrijs, eikenmos,
sandelhout, tonkaboon, vanille

170829 |

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

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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ORIENTAL
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WITH A SPICY NOTE

PURE ROYAL 326

PURE ROYAL 837

sensual and tempting

PURE ROYAL 199

Type:
verleidelijk, sensueel

Type:
ambitieus, origineel, nieuwsgierig

WITH A FRUITY NOTE

Type:
rijk, multi-dimensioneel

PURE ROYAL 169

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

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

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, zwarte peper, witte
peper
Hartnoten: cedarwood, salie
Basisnoten: tonkaboon, amberwood,
cacao

170169 |

Type:
ontspannend, pittig
Geurnoten:
Topnoten: siciliaanse mandarijn
Hartnoten: rozemarijn, palissander,
Sichuan peper
Basisnoten: wierook, eikenmos

ORIENTAL
strong and untamed

WITH A FRUITY NOTE
PURE ROYAL 813
170813 |
Type:
cultisch
Geurnoten:
Topnoten: jasmijn, citroen, munt,
bergamot
Hartnoten: alsem, lavendel, koffie
Basisnoten: musk, sandelhout, tonkaboon,
patchoeli, vanille, amber, moss

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

170199 |

PURE ROYAL 815
170815 |

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

PURE ROYAL 832
170832 |

Type:
compromisloos, bot
Geurnoten:
Topnoten: zwarte peper, lavendel
Hartnoten: iris, kaneel
Basisnoten: zwarte vanille, patchouli

WITH A WOODY NOTE
PURE ROYAL 301
170301 |

170326 |

PURE ROYAL 335

170837 |

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 821
170821 |

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

Type:
energiek, krachtig

PURE ROYAL 822

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

Type:
gedurfd, multidimensionaal, verslavend

WITH AN AMBERGRIS
NOTE
PURE ROYAL 823
170823 |

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

WITH A GOURMAND NOTE
PURE ROYAL 839
170839 |

Type:
sensueel, duurzaam, vol liefde
Geurnoten:
Topnoten: kardemom, roze peper, munt,
salie
Hartnoten: violet, bladeren,
oranjebloesem, lavendel, ananas
Basisnoten: vanille, cedarwood, amber,
guaiac wood

170822 |

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

PURE ROYAL
Parfum
50 ml | Geur 20%

34,95 EUR
699,00 EUR / 1
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CHYPRE
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PURE ROYAL 327
170327 |

verfijnd en stijlvol

Type:
ongetemd, krachtig

WITH A FRUITY NOTE

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

WITH A FERN NOTE

Type:
nobel, klassiek

PURE ROYAL 334

Type:
licht, energiek

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, grapefruit, citrus,
peper, rozemarijn
Hartnoten: patchouli, gember, lavendel,
cederhout, geranium
Basisnoten: benzoëhars, vetiver, amber,
musk, droog hout

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

Type:
verfrissend, met een kruidig vleugje

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

WITH A PATCHOULI NOTE
PURE ROYAL 160
170160 |

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

PURE ROYAL 198
170198 |

170334 |

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

WITH A VETIVER NOTE
PURE ROYAL 151
170151 |

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

Type:
flamboyant, expressief

PURE ROYAL 152

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

Type:
elegant, harmonieus

170152 |

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

WITH A CHYPRE NOTE

34,95 EUR

170849 |

Type:
klassiek, helder

170195 |

50 ml | Geur 20%

PURE ROYAL 849

verleidelijk en klassiek

PURE ROYAL 195

PURE ROYAL
Parfum

FOUGERE

PURE ROYAL 838
170838 |

Type:
gebiedend, uitgesproken, compromisloos
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, neroli
Hartnoten: oranjebloesem, cedarwood
Basisnoten: huid, white wood, amber,
ambergrijs, woody notes

PURE ROYAL 332
170332 |

WITH A LAVENDER NOTE

CITRUS
vrolijk en energiek

PURE ROYAL 300

WITH AN ORIENTAL NOTE

Type:
licht, dynamisch

PURE ROYAL 840

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

Type:
aantrekkelijk, helder

170300 |

PURE ROYAL 814
170814 |

Type:
intens, magnetisch, dynamisch

170840 |

Geurnoten:
Topnoten: gember, mandarijn, citroen,
basilicum, bergamot, viooltjesblad
Hartnoten: oranjebloem, peper,
tabaksblad, grapefruitbloem
Basisnoten: amber, patchouli, eikenmos,
vetiver, cederhout, leer

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

PURE ROYAL 831
170831 |

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

PURE ROYAL FOR HIM

PURE ROYAL FOR HIM

WOODY

699,00 EUR / 1
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PURE ROYAL 171 | 170171.02 |
PURE ROYAL 313 | 170313.02 |
PURE ROYAL 317 | 170317.02 |
PURE ROYAL 352 | 170352.02 |
PURE ROYAL 362 | 170362.02 |
PURE ROYAL 366 | 170366.02 |
PURE ROYAL 803 | 170803.02 |
PURE ROYAL 809 | 170809.02 |

FOR HIM:
PURE ROYAL 199 | 170199.02 |
PURE ROYAL 823 | 170823.02 |

UNISEX:
PURE ROYAL 900 | 170900.02 |
PURE ROYAL 910 | 170910.02 |
PURE ROYAL 913 | 170913.02 |
PURE ROYAL 993 | 170993.02 |
PURE ROYAL 995 | 170995.02 |

PURE ROYAL
Parfum
15 ml | Geur 20%

25,45 EUR
946,66 EUR / 1 l

200

PURE ROYAL

PURE ROYAL 15 ML

FOR HER:
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REFILLABLE PERFUME
ATOMISER
Nu kan je favoriete parfum altijd bij je hebben,
zelfs als je reist met een kleine hoeveelheid
bagage. Comfortabel en stijlvol. De twist-up
verstuiver met glazen vulling houdt je favoriete
geur veilig tijdens het reizen. In een elegante mat
aluminium cover.

Parfum
HAND
SPRAY
Heerlijk ruikende handen met een
druk op de knop. Geniet van de
langdurige geur, de antibacteriële en
voedende eigenschappen van Pure
Royal Hand Perfume - zonder te
plakken. Vochtinbrengende stoffen
laten de handen er aangenaam
uitzien en geven ze een fris gevoel.

15 ml

21,90 EUR
1.330,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL 199 (527199)
PURE ROYAL 366 (527366)
PURE ROYAL 809 (527809)
PURE ROYAL 900 (527900)
PURE ROYAL 910 (527910)

10 ml

12,95 EUR
ECRU | 920138 |
BLACK | 920136 |
GREEN | 920137 |

NIEUW

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS
202

Refillable perfume
ATOMISER

203

FOR HER:
PURE ROYAL 366 | 522366 |
PURE ROYAL 809 | 522809 |

SOLID PERFUME STICK
Past gemakkelijk in een handtas of een
rugzak. Hierdoor voel je jezelf op elke
plek en op elk moment extra speciaal.
Dankzij plantaardige oliën, van zoete
amandelen en ricinusolie, laten ze de
huid zacht en fluweel achter.
▪

Een praktische vorm

▪

Aangenaam om aan te brengen

▪

Ideaal voor kleine en grote sociale
evenementen

▪

Geïnspireerd door PURE ROYAL
parfums

5g

19,95 EUR
399,00 EUR / 100 g

FOR HIM:
PURE ROYAL 199 | 522199 |

UNISEX:
PURE ROYAL 900 | 522900 |
PURE ROYAL 910 | 522910 |
PURE ROYAL 913 | 522913 |

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS
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SOLID
PARFUMSTICK

205

PERFUMED
ANTIPERSPIRANT STICK
Voorkomt effectief overmatige
transpiratie, neutraliseert perfect
onaangename geur en zorgt voor
een langdurig fris gevoel.
▪

Garandeert comfort in alle
situaties

▪

Zacht voor de tere okselhuid

▪

Met een heerlijke geur van
PURE ROYAL parfum

PERFUMED BODY SPRAY
Het laat een boeiende geur achter
op de huid die lang aanhoudt. Het is
perfect als alternatief voor parfum of
een cosmetische laag om hun aroma
te intensiveren.
▪

Prachtige PURE ROYAL compositie

150 ml

15,95 EUR

75 g |

106,33 EUR / 1 l

34,20 EUR
380,00 EUR / 1 kg

FOR HER:
366 (526366)

| 809 (526809)

FOR HER:
362 (523362)
809 (523809)
FOR HIM:
199 (523199)
823 (523823)

FOR HIM:
199 (526199)
UNISEX:
900 (526900)
913 (526913)

206

Perfumed
Body SPRAY

| 910 (526910)

UNISEX:
900 (523900)
910 (523910)

| 366 (523366)
| 827 (523827)
| 335 (523335)

| 905 (523905)
| 913 (523913)

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

Perfumed
ANTIPERSPIRANT
Stick
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PERFUMED SHOWER GEL
Reinigt het lichaam zorgvuldig en laat de geur achter van de
mooiste parfums.
▪

Verwent de zintuigen met een zijdeachtige textuur

▪

Bevat hydraterende en regenererende panthenol

300 ml

14,20 EUR

Perfumed SOAP BAR
PERFUMED SOAP BAR
Reinigt, hydrateert, smeert en voedt de huid perfect dankzij de
rijke formule. Verzacht eeltige opperhuid en laat een delicate
beschermende film achter.
▪

Bevat glycerine-, argan- en avocado-olie, evenals mangoen sheaboter

▪

Met koolstof voor antibacteriële en ontstekingsremmende
eigenschappen

▪

Met een heerlijke geur van parfum PURE ROYAL 900

100 g | 524900 |

39,83 EUR / 1 l

FOR HER:
171 (507171)
366 (507366)
809 (507809)

PERFUMED BODY BALM
Omhult de huid met een nevel van de mooiste parfums.
Het bevat hydraterende en actieve regenererende
ingrediënten.
Vitamine E, B5 en allantoïne

300 ml

114,00 EUR / 1 kg

17,65 EUR
58,83 EUR / 1 l

HARMONIEUZE
GEUREN

Elk van de cosmetica in deze serie heeft een unieke geur die harmonieus
integreert met de meest populaire PURE en PURE ROYAL parfums. Je zult er
zeker je favoriet tussen vinden.

UNISEX:
900 (507900)
910 (507910)
913 (507913)

Perfumed Body BALM

▪

11,40 EUR

FOR HIM:
199 (507199)
815 (507815)
823 (507823)

FOR HER:
366 (506366)
809 (506809)

FOR HIM:
900 (506900)

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS
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Perfumed SHOWER GEL

209

FOAMING SHOWER GEL
Een waar feest voor de zintuigen
en een moment van rustgevende
ontspanning met een fluweelzachte,
romige textuur.
▪

Verspreidt zich perfect over
het lichaam, het gevoel geven
van een zachte, ontspannende
massage

▪

Reinigt effectief je huid en
dankzij de glycerine inhoud
bevochtigd het onmiddellijk

200 ml

22,20 EUR
111,00 EUR / 1 l

FOR HER:
366 (530366)
UNISEX:
900 (530900)
910 (530910)

SCENT OF PURE
ROYAL PERFUME

NIEUW

De betoverende geur van Pure Royal-parfum maakt van het bad een
rustgevende sessie voor de zintuigen.

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS
210

FOAMING
SHOWER
GEL

211

Provali o portali con te in viaggio.

Perfumed
SHOWER
GEL

Perfumed
BODY
BALM

UNISEX:
900 (507900.02)

FOR HER:
366 (506366.02)

PERFECT
VOOR OP REIS

PERFUMED
SHOWER GEL 50 ml

3,50 EUR
70,00 EUR / 1 l

PERFUMED
BODY BALM 50 ml

UNISEX:
900 (506900.02)

3,50 EUR
70,00 EUR / 1 l

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS

PURE ROYAL PERFUMED COSMETICS
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MINI
PRODUCTS

213

Home Parfum vult een kamer met
een fascinerend aroma. De mooiste
PURE ROYAL-geuren zijn rustgevend
voor de zintuigen, intrigerend en
verbazingwekkend, en hun unieke
formule garandeert dat ze heel lang
in de lucht blijven.
▪

Spray zoveel als nodig is,
afhankelijk van de grootte van
een kamer

▪

Trigger moet apart worden
aangeschaft, het wordt niet aan
het product toegevoegd

250 ml

1

41,15 EUR

3

5

4

154,00 EUR / 1 l

1

PURE ROYAL FOR HIM 199
720199 |

Verhuis naar het bos, naar een weiland vol kleurrijke bloemen of naar een
exotische plek in de wereld met behulp van heerlijk geurende interieurparfums.
Extreem aromatische tonen zweven lange tijd in de lucht en omhullen elke
kamer met een geurige uitstraling.

214

2

2

PURE ROYAL FOR HIM 366
720366 |

3

PURE ROYAL FOR HIM 809
720809 |

4

PURE ROYAL UNISEX 900
720900 |

5

PURE ROYAL UNISEX 910
720910 |

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

Home
PERFUME
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PILLOW MIST
Gun jezelf de hoogste kwaliteit rust
en een diepere slaap dankzij de
geurende mist voor beddengoed uit
de Pure Royal lijn.
▪

Kalmerende en gezellige
composities omhullen
de zintuigen aangenaam,
ontspannen en maken het
gemakkelijker om in slaap te
vallen.

100 ml

21,90 EUR
199,50 EUR / 1 l

FRESH FEELING | 714001

COZY NIGHT | 714003

AMAZING SLEEP | 714005

Een combinatie van noten
van groene galbanum, verse
muntextracten, een romantische
roos en bergamot die de zenuwen
kalmeert.

Een combinatie van noten van
kaneel, kardemom, die de zintuigen
omhult, en witte musk met
akkoorden van kostbaar sandelhout
en lavendel.

Een combinatie van kruidige tonen
van lavendel, rozemarijn en salvia,
verweven met een heerlijke geur van
zoete vanille.

CALM MOMENTS | 714002

PLEASANT EVENING | 714004

Een combinatie van rustgevende
lavendel met sandelhout gebruikt in
de Chinese geneeskunde met verse
citroen en geranium.

Een combinatie van bloemige
noten van verleidelijke roos met
rustgevende jasmijn, verlevendigd
met groen, sappig fruit.

Air FRESHENER
AIR FRESHENER
De originele geurcompositie ruikt zo mooi als je favoriete
PURE en PURE ROYAL parfums. Geeft geleidelijk een
aparte geur af.
▪

Met een handige elastische band om op te hangen

▪

Ideaal voor diverse interieurs, b.v. thuis, kantoor of
auto

9,5 g, 10,5 g

7,50 EUR
71,58 EUR / 100 g
64,76 EUR / 100 g

FOR HER:
708052 | PURE ROYAL 809 |
FOR HIM:
708053 | PURE ROYAL 823 |

216

Wardrobe FRAGRANCE

UNISEX:
708054 | PURE ROYAL 900 |
708089 | PURE ROYAL 910 |
708090 | PURE ROYAL 913 |

WARDROBE FRAGRANCE
Unieke parfumcomposities in je kledingkast, slaapkamer en
kantoor.
▪

Geleidelijk de geur vrijgeven

14,2 g, 15,2 g

7,85 EUR
73,00 EUR / 100 g
130,92 EUR / 100 g

FOR HER:
708037 | PURE ROYAL 366 |
708043 | PURE ROYAL 809 |
FOR HIM:
708038 | PURE ROYAL 335 |
708045 | PURE ROYAL 823 |
UNISEX:
708055 | PURE ROYAL 900 |

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

Pillow MIST
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1

2

Tegelijkertijd vult het de kamer met
een heerlijke geur, heeft het een
positieve invloed op je humeur en
verbetert het de conditie van je
lichaam.

3

▪

Heeft een
gezondheidsbevorderend effect

▪

Handgemaakt

▪

Op basis van plantenwas
Met een katoenen lont
Verkrijgbaar in een breed scala
aan geuren

woody, fresh
awakens the senses

1

Bevat natuurlijke etherische
oliën

▪

4

5

54,95 EUR

RELAXING EVENING | 719835
orange, clove, cinnamon
sweet and spicy
relaxes

TH
MA ER A

H

AN

DMAD

3

essential oils
fragrance
aromatherapy properties

ZE SCHADEN HET
MILIEU NIET, ZE
HELPEN JE

PURE ROYAL ECO-kaarsen zijn gemaakt met de Eco Friendlyfilosofie in gedachten. Ze zijn niet alleen onschadelijk voor het
milieu, ze helpen je ook door de gunstige eigenschappen van
etherische oliën vrij te geven.

6

Milieuvriendelijke sojakaarsen:

G R AV U R E O P H E T G L A S

VRIENDELIJK VOOR
MENS EN NATUUR

UNIQUE
SOY WAX
218

5

▪

zijn biologisch afbreekbaar

▪

geen rook of schadelijke uitstoot

▪

zink- en loodvrije lont

▪

ze branden tot het einde

▪

je kunt de essentiële oliën in de kaars duidelijk ruiken

▪

verbrandt op lage temperatuur zodat je jezelf niet kunt branden

▪

kan gemakkelijk van elk oppervlak worden afgewassen

PURE ROYAL HOME ECO

AR

POSITIVE ENERGY | 719834

E

RN
BU T

BREATHE EASY | 719833

pine, rosemary
woody-herbal
stimulates to action
6

356,42 EUR / 1 kg

25 H

TOBACCO RELIEF | 719832

eucalyptus, mint
intensively refreshing
unblocks the airways

170 g

O

4

lemongrass, orange, rosemary
citrus, transparent
eliminates the smell of cigarette smoke

2

E
IM

PERFECT SATISFACTION | 719831
cedar, pine, vetiver

▪

▪

MAKE ME HAPPY | 719830
orange, lavender, patchouli
floral-citrus
makes you feel better

SOY CANDLE

PY

PURE ROYAL HOME ECO

Soy CANDLE
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HOME FRAGRANCE STICKS
Ze laten je elke dag een bijzonder
geurend huisritueel beleven. Gun jezelf
een beetje luxe met de unieke geuren in
een prachtige setting.
▪

Verfijnde geurcomposities vullen uw
kamer met een unieke, langdurige
geur

▪

Elegant design

▪

Duurzaam – tot 70 dagen

100 ml

42,80 EUR
349,50 EUR / 100 ml

FOR HER:
718362 |
718366 |
718708 |
718809 |

PURE ROYAL 362
PURE ROYAL 366
PURE ROYAL 708
PURE ROYAL 809

HOME Fragrance Candle

|
|
|
|

HOME FRAGRANCE CANDLE

FOR HIM:
718199 | PURE ROYAL 199 |
718335 | PURE ROYAL 335 |

Met een betoverende geur en de hoogste kwaliteitsstandaard. Het brengt een
sensuele sfeer in de kamer en is tegelijkertijd een aantrekkelijke decoratie voor elk
interieur. Bevat paraffine geproduceerd in een modern, hydrobehandelingsproces
dat voldoet aan de strenge eisen van de Duitse RAL.

UNISEX:
718900 | PURE ROYAL 900 |
718907 | PURE ROYAL 907 |
718910 | PURE ROYAL 910 |

▪

Brandduur: 35 tot 40 uur

▪

Ondergedompeld in een elegant glas

▪

Met tijdloze PURE ROYAL en PURE ROYAL UNISEX parfums

150 g

STIJLVOL DESIGN, UNIEKE GEUR
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35,65 EUR
19,00 EUR / 100 g

FOR HER:
719809 | PURE ROYAL 809 |
UNISEX:
719900 | PURE ROYAL 900 |
719910 | PURE ROYAL 910 |

FOR HER:
719814 | PURE ROYAL 366 |
Fancy oriëntaalse geur gekruid
met roze peperkorrel? Sensueel
PUUR ROYAL 366 kaars met
onweerstaanbare compositie
is perfect voor jou en jouw
stadsinterieur.

PURE ROYAL HOME

PURE ROYAL HOME

HOME
Fragrance
Sticks
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PURE ROYAL HOME

Home
WAX MELTS

HOME WAX MELTS
HOME SCENTED WAX MELTS
vullen het interieur van je huis
met een heerlijke geur. Dankzij de
unieke geurcomposities wordt het
nog aangenamer om thuis te zijn.
De wax melts zijn gemaakt van
milieuvriendelijke grondstoffen van
de hoogste kwaliteit en zijn niet
alleen goed voor je huisgenoten,
maar ook voor het milieu.

75 g

31,95 EUR

1

2

380,00 EUR / 1 kg

222

1

LEMONGRASS
719840 |

2

WHITE SANDALWOOD
719841 |

3

MELT WAX 900
719845 |

4

MELT WAX 910
719846 |

4

PURE ROYAL HOME

3
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Pure
Het is de tweede wereld van FM WORLD die je verwelkomt
met subtiele geuren en de mogelijkheid om naar een andere
wereld te worden overgebracht. Voel je vrij met de geuren die je
al zo lang kent en die je zo dierbaar zijn. Ruik je favoriete geuren
in unieke producten...

PURE 427

Type:
gracieus, meerlagig, opwindend

WITH A CHYPRE NOTE

PURE 81

sensueel en romantisch

Type:
vrolijk, charmant

PURE 485

Type:
excentriek maar subtiel

WITH A FRUITY NOTE

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

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, patchouli, muskus,
sandelhout, ceder, droog hout

Type:
verrassend, dubbelzinnig

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

PURE 10
100010 |

Type:
stimulerend, zoet

PURE 437

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

Type:
verleidelijk, lieflijk zoet

PURE 486

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, aardbei, frisse
bloezem
Hartnoten: perzik, osmanthus, frambozenbitterkoekjes
Basisnoten: cacao, amber, vanille

Type:
zoet, meisjesachtig, smakelijk

PURE 17
100017 |

100437 |

100486 |

Geurnoten:
Topnoten: roze peper, framboos,
bergamot
Hartnoten: pioen, roos, lily of the valley, iris
Basisnoten: sandalwood, patchouli,
cedarwood, wood

Type:
stimulerend, zoet

PURE 438

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

Type:
zoet, vrouwelijk, sensueel

PURE 499

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

Type:
poeder, charmant

PURE 25
100025 |

100438 |

100499 |

Geurnoten:
Topnoten: peer, rood fruit, rode appel
Hartnoten: perzik, lelietje-van-dalen,
cederhout
Basisnoten: vanille, karamel, muskus

Type:
harmonieus, lichtelijk bitter

PURE 443

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

Type:
stijlvol, verleidelijk, warm

PURE 700

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

Type:
vrouwelijk, sensueel

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
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100427 |

100443 |

PURE 447
100447 |

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

PURE 449
100449 |

100700 |

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

PURE 716
100716 |

Type:
lief, charmant, zorgeloos
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, citroen, braam,
zwarte bes
Hartnoten: jasmijn, magnolia, waternoten
Basisnoten: muskus, cederhout,
sandelhout

100485 |

Geurnoten:
Topnoten: citroen, zwarte stroom,
cranberrybladeren
Hartnoten: roos, oranjebloesem, jasmijn,
perzik
Basisnoten: patchouli, cedarwood, amber,
vanille, tonkaboon, eikenmos, wood

100081 |

WITH A WOODY NOTE
PURE 414
100414 |

PURE 493
100493 |

Type:
verleidelijk, liefde
Geurnoten:
Topnoten: framboos, zwarte bes, peer,
sinaasappel
Hartnoten: roos, freesia
Basisnoten: vanille, muskus, kasjmier,
patchouli

PURE 706
100706 |

Type:
mild, poederachtig, romantisch
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, violette bladeren,
koriander
Hartnoten: perzik, waterlelie, roos, violet,
narcis
Basisnoten: vetiver, cedarwood,
sandalwood, wood

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

PURE 445
100445 |

Type:
sappig, vrolijk
Geurnoten:
Topnoten: tangerine, bergamot, nectarine
Hartnoten: roos, jasmijn, kamperfolie,
waterlelie
Basisnoten: sandelhout, patchouli,
cederhout, vanille, musk

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l

WITH A WATER NOTE
PURE 07

PURE 488

WITH A GREEN NOTE

Type:
gebalanceerd, mild

Type:
delicaat, stralend, elegant

PURE 01

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

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, bergamot, lychee,
watertonen
Hartnoten: roos, jasmijn, magnolia, anjer
Basisnoten: sandalwood, ambergrijs,
eikenmos, cedarwood, hout

100001 |

Type:
warm en sprankelend
Geurnoten:
Topnoten: citroen, thee, veenbessen
Hartnoten: jasmijn, pioen, waterlelie
Basisnoten: houtnoten, patchouli

100007 |

PURE 174
100174 |

100488 |

Type:
magisch, schitterend

PURE 701

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

Type:
magnetisch, sensueel

100701 |

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

PURE FOR HER

PURE FOR HER

FLORAL
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PURE 97

PURE 444

sensueel en romantisch

Type:
verrukkelijk, fluweelachtig

Type:
verleidelijk, verrassend, warm

WITH A CITRUS NOTE

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

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

PURE 491
100491 |

Type:
sereen, zorgeloos
Geurnoten:
Topnoten: ylang-ylang, citroen, zeebries
Hartnoten: jasmijn, roos, oranjebloesem
Basisnoten: pruim, cashmeran, musk

PURE 702
100702 |

Type:
expressief, passievol
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, bergamot,
waternoten
Hartnoten: jasmijn, geranium, lelietje-vandalen
Basisnoten: muskus, amber

WITH AN ALDEHYDE NOTE
PURE 21
100021 |

Type:
klassiek, warm en omhullend
Geurnoten:
Topnoten: aldehyde, ylang-ylang,
oranjebloesem
Hartnoten: roos, lelie van de vallei, iris
Basisnoten: civet, eikenmos, sandelhout

WITH AN ORIENTAL NOTE
PURE 20
100020 |

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

100097 |

PURE 132
100132 |

Type:
exclusief, intens

100444 |

PURE 446
100446 |
Type:
sensueel, rebels

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

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

PURE 183

PURE 487

100183 |

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

PURE 239
100239 |

Type:
roze peper, mandarijn, kardemom
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, lelietjevan-dalen, iris
Basisnoten: sandelhout, vanille, muskus

100487 |

Type:
fantasie, sensueel, verleidelijk
Geurnoten:
Topnoten: roze peper, framboos, zwarte
stroom, appel
Hartnoten: roos, pioen, anjer, iris
Basisnoten: patchouli, sandalwood, wood,
vanilla

PURE 489
100489 |

Type:
futuristisch, excentriek
Geurnoten:
Topnoten: groen blad, anijs, zwarte stroom
Hartnoten: oranjebloesem, watertonen, ,
lily of the valley, kasjmierhout
Basisnoten: cedarwood, patchouli,
tonkaboon, ambergris

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l
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PURE FOR HER

PURE FOR HER

FLORAL
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PURE 440

WITH A WOODY NOTE

WITH A FRUITY NOTE

strong and untamed

Type:
verfijnd, sensueel, onvergetelijk

PURE 26

PURE 12

WITH A FLORAL NOTE

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

Type:
warm en uitnodigend

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

100441 |

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

Type:
fris, bevrijdend

PURE 448

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

Type:
verrassend, verleidelijk, met een kleine
zoete toets

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

PURE 257
100257 |

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

PURE 431
100431 |

Type:
gedurfd, sensueel, intrigerend
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, appel
Hartnoten: jasmijn, lelietje-van-dalen
Basisnoten: tonkaboon, muskus

PURE 436
100436 |

Type:
charmant, rebels
Geurnoten:
Topnoten: kokosnoot, hazelnoot, lelie van
de vallei
Hartnoten: oranje bloesem, roos
Basisnoten: kasjmierhout, vanille, amber
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100440 |

PURE 441

PURE 442
100442 |

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

PURE 492
100492 |

Type:
licht, poederachtig

100026 |

100448 |

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

WITH A SPICY NOTE
PURE 24
100024 |

Type:
exotisch, erg pittig

Geurnoten:
Topnoten: rabarber, narcis
Hartnoten: amandel, melk
Basisnoten: kasjmier, cederhout

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

PURE 717

PURE 173

100717 |

Type:
aanlokkelijk, rebels
Geurnoten:
Topnoten: peper, verse bloemen,
watermuskus
Hartnoten: jasmijn, witte musk
Basisnoten: sandelhout, kasjmier, bevroren
musk

100012 |

PURE 32
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

100173 |

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

Type:
droomachtig, mild

PURE 413

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

Type:
lief, zoet, flirterig

PURE 177
100177 |

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

100413 |

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

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l

PURE FOR HER

PURE FOR HER

ORIENTAL
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WITH AN ORANGE NOTE

WITH A WOODY NOTE

PURE 372

vrolijk en energiek

PURE 06

PURE 18

Type:
elegant, klassiek, gebalanceerd

WITH A FRUITY NOTE

Type:
etherisch, discreet

Type:
stralend, verleidelijk

PURE 419

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

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

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

100419 |

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

WITH A LEMON NOTE
PURE 33
100033 |

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

WITH A MANDARIN NOTE
PURE 23
100023 |

Type:
sensueel, met een beetje zoetheid

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l
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Geurnoten:
Topnoten: lelietje-van-dalen,
bloedsinaasappel
Hartnoten: mandarijn, jasmijn, roos
Basisnoten: vanille, sandelhout, witte
muskus

100006 |

WITH AN ORIENTAL NOTE
PURE 484
100484 |

Type:
helder en indrukwekkend tegelijkertijd
Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, sinaasappel,
nootmuskaat, anjer
Hartnoten: oranjebloesem, jasmijn,
tuberoos, lavendel
Basisnoten: vanille, labdanum, patchouli,
sandalwood

100018 |

WITH A FRUITY NOTE
PURE 05

WOODY

Type:
intrigerend, modern

WITH AN ORIENTAL NOTE

100005 |

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

PURE 16
100016 |

CHYPRE
sensual and tempting

WITH A FLORAL NOTE
PURE 432
100432 |

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

100372 |

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

verfijnd en stijlvol

PURE 703
100703 |

Type:
fris, licht en plezierig
Geurnoten:
Topnoten: citroen, zwarte bessen,
veenbessen, theebladeren
Hartnoten: waterlelie, witte pioen
Basisnoten: vanille, patchouli, muskus

WITH A FLORAL NOTE
PURE 241
100241 |

Type:
verleidend, comfortabel, vol charme
Geurnoten:
Topnoten: bergamot
Hartnoten: ylang-ylang, oranjebloesem
Basisnoten: sandelhout, hars, vanille

PURE 80
100080 |

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

PURE FOR HER

PURE FOR HER

CITRUS
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PURE FOR HIM

ORIENTAL

WOODY

WITH A FOUGERE NOTE

WITH A CITRUS NOTE

PURE 494

PURE 497

Type:
transparant, helder

Type:
positief, elegant

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, kaneel
Hartnoten: iris, vetiver, kastanje
Basisnoten: kasjmier, tonkaboon

Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, mandarijn, citroen,
peper
Hartnoten: jeneverbes, cederhout, chili,
geranium
Basisnoten: patchouli, vetiver, mos,
houtachtige en amber noten

sterk en ongetemd

100494 |

PURE 496
100496 |

verfijnd en stijlvol

100497 |

Type:
krachtig maar fris
Geurnoten:
Topnoten: appel, zwarte peper, bergamot
Hartnoten: kaneel, kardemom
Basisnoten: muskus, vetiver, kastanje

CHYPRE

WITH A CITRUS NOTE

WITH A FRUITY NOTE

PURE 495

PURE 498

Type:
transparant, uitnodigend

Type:
transparant, betrouwbaar

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn
Hartnoten: kokoswater
Basisnoten: amber

Geurnoten:
Topnoten: bergamot, meloen, elemi-hars,
ananas, sinaasappel, zwarte bes, citroen,
appel, roze peper
Hartnoten: roos, lelietje-van-dalen, absint,
lavendel, kardemom
Basisnoten: cederhout, mos, leer,
Haïtiaanse vetiver, patchouli, droog hout,
musk

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l
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100498 |

PURE FOR HIM

100495 |

sensueel en verleidelijk
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PURE 465

PURE 475

WITH AN ORANGE NOTE

WITH AN ORIENTAL NOTE

strong and untamed

Type:
suggestief, aromatisch

Type:
warm, aantrekkelijk

PURE 93

PURE 721

WITH A SPICY NOTE

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

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

Type:
modern, levendig

Type:
open, positief, pittig

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

Geurnoten:
Topnoten: mandarijn, meloen, sinaasappel,
citroen, lavendel, salie, groene appel
Hartnoten: koriander, jasmijn, freesia,
kardemom, kaneel, peper
Basisnoten: tonkaboon, cederhout, amber,
muskus, citrus

PURE 224
100224 |

Type:
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

PURE 481
100481 |

Type:
modern, flamboyant, uitdagend
Geurnoten:
Topnoten: bergamot, cipres, verse
bloemen
Hartnoten: iris, lavendel, hout
Basisnoten: amber, iris, musk

WITH AN AMBERGRIS
NOTE
PURE 64
100064 |

PURE 719

Type:
smaakvol en sensueel

Type:
duidelijk, verrassend

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

100719 |

Geurnoten:
Topnoten: cipres, kardemom
Hartnoten: kasjmier, salie
Basisoten: neroli, leer, patchouli

WITH A FLORAL NOTE

WITH A WOODY NOTE
PURE 471
100471 |

PURE 52

Type:
mysterieus, extravagant

Type:
aantrekkelijk, spiritueel

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

100052 |

Geurnoten:
Topnoten: appel, bergamot, munt
Hartnoten: jasmijn, geranium, lavendel
Basisnoten: kaneel, kruidnagel, muskus
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100465 |

100475 |

WITH A FRUITY NOTE
PURE 478
100478 |

Type:
mysterieus, modern
Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, chocolade, appel
Hartnoten: roos, jasmijn
Basisnoten: muskus, vanille, cederhout

100093 |

WITH A MANDARIN NOTE
PURE 134
100134 |

Type:
verfrissend, boeiend

100482 |

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

Type:
stimulerend, vers, opwindend

PURE 452

PURE 482

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

100721 |

100452 |

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

WITH A WOODY NOTE

CITRUS

PURE 718

vrolijk en energiek

Type:
dynamisch, charismatisch

WITH A LEMON NOTE

Geurnoten:
Topnoten: sinaasappel, citroen, adehyde
Hartnoten: appel, kardemom, jasmijn
Basisnoten: vetiver, cederhout, musk

PURE 57
100057 |

100718 |

PURE
Parfum

Type:
vol zon, prachtig

50 ml | Geur: 20%

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

410,00 EUR / 1 l

26,95 EUR

PURE FOR HIM

PURE FOR HIM

ORIENTAL
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100474 |

verfijnd en stijlvol

Type:
onafhankelijk, verleidelijk

WITH A FRUITY NOTE

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

PURE 55
100055 |

Type:
licht en elegant
Geurnoten:
Topnoten: koriander, appel
Hartnoten: wierook, sichuanpeper
Basisnoten: vanille, houtachtige noten

WITH A GOURMAND
NOTE

PURE 472

100720 |

100472 |

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

PURE 479
100479 |

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

WITH A WATER NOTE
PURE 457
100457 |

Type:
fris, minimalistisch
Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, mandarijn,
wateraccenten
Hartnoten: jasmijn, laurierblad
Basisnoten: ambergris, patchouli,
eikenmos
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PURE 474

PURE 720
Type:
uitzonderlijk, smakelijk, koket
Geurnoten:
Topnoten: ananas, bijvoet, lavendel
Hartoten: gember, kokos, peper, kruidige
tonen
Basisoten: vanille, mos, cederhout, droog
hout, gourmandtonen

CHYPRE
sensueel en verleidelijk

WITH A WOODY NOTE
PURE 56
100056 |

Type:
sprankelend, feest voor de zintuigen
Geurnoten:
Topnoten: grapefruit, lavendel,
nootmuskaatbloem, kamperfoelie
Hartnoten: frambozen, heliotroop,
kruidnagel
Basisnoten: ceder, hars, jeneverbes

WITH AMBERGRIS
AND MUSK NOTES
PURE 110
100110 |

Type:
eigenwijs, rebels
Geurnoten:
Topnoten: lavendel, bergamot, kardemom
Hartnoten: oranjebloesem, lelietje-vandalen
Basisnoten: muskus, ambergris, vanille

FOUGERE

WITH AN ORIENTAL NOTE
PURE 490
100490 |

Type:
dapper, origineel, sensueel
Geurnoten:
Topnoten: jeneverbes, bergamot,
roodoranje
Hartnoten: rode tijm, nootmuskaat, salie
Basisnoten: wood, patchouli, eikenmos

100704 |

PURE 705
100705 |

Type:
warm, charmant, puur
Geurnoten:
Topnoten: watertonen, kruidige tonen,
fruitige tonen
Hartnoten: floral notes, woody notes,
green notes
Basisnoten: wood, barnsteen, mos

WITH A FERN NOTE

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

Type:
energiek, opvallend

PURE 480

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

Type:
nieuwsgierig, harmonieus, mysterieus

PURE 135

Type:
fris, aantrekkelijk, controversieel
Geurnoten:
Topnoten: citroen, gember, appel
Hartnoten: maritieme tonen, lavendel,
pelargonium
Basis: vetiver, tonkaboon, cedarwood,
barnsteen

Type:
fris, nobel, rebels

100043 |

PURE 704

100135 |

PURE
Parfum
50 ml | Geur: 20%

26,95 EUR
410,00 EUR / 1 l

100473 |

verleidelijk en klassiek

PURE 43

WITH A WATER NOTE

PURE 473

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

WITH A LAVENDER NOTE
PURE 54
100054 |

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

100480 |

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

PURE 483
100483 |

Type:
volwassen, retro
Geurnoten:
Topnoten: appel, mandarijn, sinaasappel,
kaneel, salie
Hartnoten: lavendel, patchouli, rozemarijn
Basisnoten: sandelhout, olijfboom

PURE FOR HIM

PURE FOR HIM

WOODY
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PERFUMED BODY BALM
Omhult de huid met een nevel van de mooiste parfums.
Het bevat hydraterende en actieve regenererende
ingrediënten.
▪

300 ml

17,65 EUR
45,00 EUR / 1 l

FOR HER:
18 (506018)
20 (506020)
33 (506033)
81 (506081)
173 (506173)

Perfumed SHOWER GEL
PERFUMED SHOWER GEL
Reinigt het lichaam zorgvuldig en laat de geur achter
van de mooiste parfums.
▪

Verwent de zintuigen met een zijdeachtige
textuur

▪

Bevat hydraterende en regenererende
panthenol

300 ml

14,20 EUR
39,83 EUR / 1 l
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Vitamine E, B5 en allantoïne

FOR HER:
18 (507018)
20 (507020)
33 (507033)
81 (507081)
173 (507173)
FOR HIM:
52 (507052)
134 (507134)
472 (507472)
473 (507473)

PURE PERFUMED COSMETICS

PURE PERFUMED COSMETICS

Perfumed
Body BALM
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Provali o portali con te in viaggio.

Perfumed
SHOWER
GEL

Perfumed
BODY
BALM

FOR HER:
18 (507018.02)
20 (507020.02)

FOR HER:
18 (506018.02)
20 (506020.02)
33 (506033.02)

PERFECT
VOOR OP REIS

PERFUMED
SHOWER GEL 50 ml

3,50 EUR
70,00 EUR / 1 l

PERFUMED
BODY BALM 50 ml

3,50 EUR
70,00 EUR / 1 l

FOR HIM:
472 (507472.02)
473 (507473.02)

PURE PERFUMED COSMETICS

PURE PERFUMED COSMETICS
242

MINI
PRODUCTS
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PHEROMONE

Perfume
ATOMISER

FOR HER
FLIRT
05

10

18

23

101

431

120005

120023

120010

120101

120018

20

TRAVEL VIAL

120020

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.

120431

SUCCESS
01

33

436

489

120001

120436

120033

81

120081

98

120098

120489

HOOGTE: 9,5 cm | 8 ml

CHARM
34

120034

8,80 EUR

413

120413

GOLD | 920045 |

FOR HIM

SILVER | 920090 |

VERLEIDING
52

120052

110

120110

473

120473

SUCCESS
64

120064

134

120134

472

120472

SELF-CONFIDENCE
120056

135

120135

457

120457

Parfum
FEROMONAS
50 ml | Geur: 20%

30,50 EUR
450,00 EUR / 1 l
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PHEROMONES
Feromonen zijn geurloze
stoffen die aan parfum worden
toegevoegd om hun stimulerende
effect te versterken; ze zijn het
geheime wapen, met als missie
de aantrekkelijkheid en het
zelfvertrouwen te vergroten.

ATOMIZZATORI DA VIAGGIO

56
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FOR HIM

GEUR: 30%

GEUR: 24%

FLORAL
sensueel en romantisch

WITH A FRUITY NOTE
INTENSE 10 | 110010 |
een geur die je uitdaagt

INTENSE 17 | 110017 |
de kracht van verleiding

CHYPRE
sensueel en verleidelijk

WITH A FRUITY NOTE
INTENSE 05 | 110005 |
ontwaakt de zintuigen

INTENSE 16 | 110016 |
verleidelijke zoetheid

INTENSE 25 | 110025 |
charmante samenkomst

WITH AN ORIENTAL NOTE

WITH A WOODY NOTE
INTENSE 18 | 110018 |

CHYPRE
sensueel en verleidelijk

WITH A WOODY NOTE
erg modern

WITH AMBERGRIS
AND MUSK NOTES
INTENSE 110 | 110110 |
bevrijdend, mannelijk , dapper

altijd in stijl

Parfum INTENSE
50 ml

29,95 EUR
478,00 EUR / 1 l

INTENSE 489 | 110489 |
Een adem van innovatie

WITH A GREEN NOTE
INTENSE 81 | 110081 |
fris en subtiel

WITH AN ALDEHYDE
NOTE
klassiek, stijlvol

Eau de Toilette (up to 16%)
Eau de Parfum (16%)
Parfum (20%)

INTENSE (24-30%)
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sterk en ongetemd

WITH A FLORAL NOTE
INTENSE 09 | 110009 |

Geef je zelfvertrouwen een boost

vrolijk en energiek

WITH A LEMON NOTE

verleidelijk en klassiek

WITH A FERN NOTE
INTENSE 43 | 110043 |
anti-gif voor verveling

WITH A LAVENDER NOTE
INTENSE 473 | 110473 |
opstandig

WITH A FRUITY NOTE
INTENSE 98 | 110098 |
zakelijke elegantie

ORIENTAL

WITH A SPICY NOTE

WITH A FLORAL NOTE

INTENSE 173 | 110173 |
exotische gewaarwording

CITRUS
vrolijk en energiek

WITH A MANDARIN NOTE
INTENSE 134 | 110134 |

WOODY
verfijnd en stijlvol

WITH A FRUITY NOTE
INTENSE 472 | 110472 |
impressionant karakter

WITH A WATER NOTE
INTENSE 457 | 110457 |
stimuleert actie

Bevrijd

INTENSE 413 | 110413 |

CITRUS

FOUGERE

ontdek het geheim

INTENSE 436 | 110436 |

INTENSE 21 | 110021 |

Cologne (3-5%)

ORIENTAL

de kracht van elegantie

de essentie van de lichtheid

INTENSE 20 | 110020 |
INTENSE 97 | 110097 |

INTENSE 64 | 110064 |

INTENSE 56 | 110056 |

aanlokkelijk, rebels

Explosie van passie

WITH AN AMBERGRIS
NOTE

sterk en ongetemd

INTENSE 52 | 110052 |

de definitie van mannelijkheid in de 21e eeuw

INTENSE 33 | 110033 |
verfrissend en vitaliserend

WITH A MANDARIN NOTE
INTENSE 23 | 110023 |

INTENSE

INTENSE

FOR HER

vrolijk en romantisch
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PERFUMED BODY MIST
Heeft invloed op jouw huid als een
zeebries en zorgt voor onmiddellijke
verfrissing. Laat een aangename
aanraking van PURE op je huid
achter.
▪

Bevat een uitstekend
verzachtend middel - kokosolie
gedispergeerd in water met een
huidverzorgend effect

▪

Ideaal voor warme dagen als
alternatief voor parfums

150 ml

25,50 EUR
151,67 EUR / 1 l

Fragrance-Free
ANTIPERSPIRANT
Roll-On Unisex

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

FRAGRANCE-FREE
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Dankzij een combinatie van anti-transpirant eigenschappen en geur
samenstelling, zorgt het voor een gevoel van comfort en frisheid.
▪

Elimineert onaangename geur veroorzaakt door overmatig zweten

▪

Laat geen vlekken achter op kleding

▪

Alcoholvrije formule

▪

Met een breed scala aan geuren

Universele roll-on kan worden gecombineerd
met elke parfumgeur. Het biedt langdurige
bescherming tegen onaangename geuren.
▪

Voor vrouwen en mannen

▪

Laat geen vlekken achter op kleding

▪

Verrijkt met voedende en hydraterende
ingrediënten

▪

Alcoholvrije formule

50 ml

12,15 EUR
179,00 EUR / 1 l

50 ml | 508000

12,15 EUR
179,00 EUR / 1 l

FOR HER::
18 (508018)
81 (508081)
VERKRIJGBARE GEUREN:
18 (521018)
| 20 (521020)
372 (521372)
| 489 (521489)
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Perfumed
ANTIPERSPIRANT
Roll-On

| 20 (508020)
| 33 (508033)
| 173 (508173)

FOR HIM:
52 (508052)
| 134 (508134)
| 199 (508199)
472 (508472)
| 473 (508473)

PURE PERFUMED COSMETICS

PURE PERFUMED COSMETICS

Perfumed
Body MIST
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PURE HOME

Fragrance
HOME STICKS

FRAGRANCE HOME STICKS
Ze stellen je in staat om een
uitzonderlijk geurend huisritueel elke
dag. Gun jezelf een beetje luxe met
de unieke geuren in een prachtige
omgeving.
▪

Verfijnde geurcomposities vullen
jouw kamer met een unieke,
langdurige geur

▪

Elegant design

▪

Duurzaam – tot 70 dagen

100 ml

42,80 EUR

FOR HER:
718005 |
718010 |
718016 |
718018 |
718020 |
718021 |
718032 |
718033 |
718034 |
718081 |
718372 |
718413 |
718431 |
718436 |
718489 |

PURE 05 |
PURE 10 |
PURE 16 |
PURE 18 |
PURE 20 |
PURE 21 |
PURE 32 |
PURE 33 |
PURE 34 |
PURE 81 |
PURE 372
PURE 413
PURE 431
PURE 436
PURE 489

|
|
|
|
|

FOR HIM:
718052 |
718056 |
718134 |
718457 |
718472 |
718473 |

PURE 52 |
PURE 56 |
PURE 134
PURE 457
PURE 472
PURE 473

|
|
|
|

STIJLVOL ONTWERP,
UNIEKE GEUR
250

De prestigieuze PURE HOME-lijn maakt niet alleen indruk met de unieke
geuren, maar ook met het uiterst stijlvolle design. We kozen het meest
prachtige geurcomposities waarmee je een geweldige geparfumeerd huisritueel
om de zintuigen van je familie te verwennen en al je te betoveren ook gasten.

Aanwijzingen: Open de kolf en plaats het gras
riet. Na het weken zal het riet geleidelijk laat de
geur van parfum vrij.

Home rituele geur is een unieke combinatie van kostbare geurcomposities en
stijlvol ontwerp. Ze zullen u in staat stellen om een uitzonderlijk geurend huis te
hebben ritueel dat je zintuigen koestert en je meeneemt naar de magische wereld
die ruikt perfectie.

PURE HOME

349,50 EUR / 100 ml

251

PURE HOME

HOME Fragrance Candle
HOME
FRAGRANCE CANDLE
Met een boeiende geur en de
hoogste kwaliteitsstandaard. Het
introduceert een sensuele stemming
aan de kamer en tegelijkertijd
een aansprekende decoratie
voor elk interieur. Bevat paraffine
geproduceerd in een modern
hydrobehandelingsproces dat:
voldoet aan de strenge eisen van de
Duitse RAL-normen.
▪

Brandduur: 35 tot 40 uur

▪

Ondergedompeld in een elegant
glas

▪

Met tijdloze PURE parfums
PURE

FOR HER:
PURE 32 | 719816
Zoet, fris en fruitig – op die
manier PURE 32 kaars kan worden
beschreven. Betover je interieur en
verras gasten met ongelooflijke en
onvergetelijke geur.
PURE 33 | 719817
Geweldige en unieke mix van vers?
fruit, bamboe en bloemen die verfrist
je kamer in één PURE 33 kaars.
Creëer een levendige uitstraling in je
interieur.
PURE 489 | 719815

150 g

35,65 EUR
190,00 EUR / 100 g

FOR HER:
719018 | PURE 18 |
719020 | PURE 20 |
719413 | PURE 413 |
FOR HIM:
719472 | PURE 472 |

Stel je de ideale verhoudingen van
bloemige en oosterse geuren voor
in één kaars. PURE 489 kaars tilt
futuristische compositie naar een
ander niveau van extravagantie.
FOR HIM:
PURE 473 | 719818
Op zoek naar een frisse geur met
lavendel, maar tegelijkertijd rebels?
PURE 473 kaars is voor jou. Maken
jouw ruimte groot, intrigerend en
ontdek dagelijks de perfectie ervan.

HOE STEEK JE EEN
KAARS OP DE JUISTE
MANIER AAN DE
KAARS AANSTEKEN
252

Snijd voor elke aansteek ongeveer 5 mm, zodat de vlam stabiel zal zijn en de
kaars zal niet roken. Brand het 3 tot 4 uur - dit zal tunneling voorkomen (de
was zal gelijkmatig smelten) en laat de kaars ook toe een vol aroma aan aroma's
ontwikkelen.

DE HOOGSTE
KWALITEIT

▪

Geurintensiteit

▪

Optimaal brandgedrag

▪

Lontkwaliteit – een sterke katoenen lont van geschikte dikte, bestand tegen
breken en verdrinken

▪

Minimale smeulende, die de luchtwegen niet vervuilt

▪

Minder roet, waardoor de kaars er mooi uitziet bij gebruik

PURE HOME

STANDARD Home geurkaarsen voldoen aan strenge eisen van de Duitse RAL
standaard op het gebied van:
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PURE HOME

Home
MELT WAX

HOME MELT WAX
HOME SCENTED WAX MELTS
vullen het interieur van je huis
met een heerlijke geur. Dankzij de
unieke geurcomposities maakt het
nog leuker om tijd thuis door te
brengen. De was melts zijn gemaakt
van milieuvriendelijke grondstoffen
van de hoogste kwaliteit en zijn niet
alleen goed voor je huisgenoten,
maar ook voor het milieu.

1

75 g

31,95 EUR
380,00 EUR / 1 kg
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1

MELT WAX 472
719844 |

2

MELT WAX 18
719842 |

3

MELT WAX 413
719843 |

3

PURE HOME

2
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PURE HOME

Wardrobe
FRAGRANCE
WARDROBE FRAGRANCE

AIR FRESHENER

PERFUMED IRONING LIQUID

Een unieke geurcompositie in je kleerkast, slaapkamer en op kantoor.
Originele geursamenstelling ruikt
net zo lekker als je favoriete parfums
van PURE en PURE ROYAL-lijnen.
Laat geleidelijk een onderscheidende
geur vrij.
▪

Met een elastisch lint om op te
hangen

▪

Een perfecte match voor
verschillende interieurs,
bijvoorbeeld thuis op kantoor of
in de auto

▪

FOR HER:
708051 | PURE 18 |
708050 | PURE 20 |
708059 | PURE 489 |

14,2 g, 15,2 g

7,85 EUR

FOR HIM:
708088 | PURE 473 |
708049 | PURE 472 |

71,58 EUR / 100g
64,76 EUR / 100g
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Ontdek welk plezier je kunt hebben bij het
strijken! Je hoeft enkel ong. 5ml van het
vloeistof in je strijkijzer te doen om je kleren
fantastisch te laten ruiken. Verkrijgbaar in
drie varianten.
▪

55,63 EUR / 100g
51,97 EUR / 100g

Laat kleren heerlijk ruiken

100 ml

10,70 EUR

9,5 g, 10,5 g

7,50 EUR

Geeft geleidelijk aan geur af

NEW

FOR HER:
708041 |
708039 |
708018 |
708019 |
708036 |
708044 |
708058 |

PURE 18 |
PURE 20 |
PURE 23 |
PURE 33 |
PURE 413 |
PURE 436 |
PURE 489 |

FOR HIM:
708040 | PURE 472 |
708042 | PURE 473 |

99,50 EUR / 1 l

704015 | PURE 10 |
704016 | PURE 23 |
704017 | PURE 81 |

PURE HOME

Air FRESHENER

Perfumed Ironing
LIQUID
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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.

GOLD REGENESIS

Shimmering
BODY OIL
SHIMMERING BODY OIL
▪

Dankzij gouddeeltjes wordt de huidskleur
prachtig geaccentueerd

▪

Bevat een waardevolle cocktail van
verjongende componenten

▪

Wordt snel door de huid opgenomen zonder
een vettig laagje achter te laten

100 ml | 512006 |

28,50 EUR
249,50 EUR / 1 l

Anti-Ageing Gel
TONER
ANTI-AGEING GEL TONER
▪

met een milde, alcoholvrije formule

▪

niet-plakkerige formule laat geen onaangenaam
gevoel van huidverstrakking achter

▪

verfrist en verzacht de huid

150 ml | 512001 |

21,95 EUR
GOLD REGENESIS

133,00 EUR / 1 l
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GOLD REGENESIS

Anti-Ageing DAY CREAM
ANTI-AGEING DAY CREAM

Anti-Ageing
Face SCRUB

▪

redding voor de huid die strakker moet worden

▪

maakt de huid perfect glad en herstelt de elasticiteit

▪

bevat voedende sheaboter en hydraterend hyaluronzuur

50 ml | 512003 |

42,95 EUR
770,00 EUR / 1 l

Anti-Ageing EYE CREAM
ANTI-AGEING EYE CREAM
▪

Bestrijdt tekenen van veroudering en vermoeidheid

▪

Bevat bisabolol uit kamille met regenererende en
verzachtende eigenschappen

▪

Voor ochtend- en avondtoepassingen

20 ml | 512002 |

35,50 EUR
1345,00 EUR / 1 l

ANTI-AGEING FACE SCRUB
Reinigt en verfrist de huid effectief, waardoor deze gladder en zachter wordt

▪

Aanbevolen voor elk huidtype, vooral voor de droge en rijpe huid

50 ml | 512007 |

42,95 EUR
699,00 EUR / 1 l

Anti-Ageing NIGHT CREAM
ANTI-AGEING NIGHT CREAM
▪

met resveratrol uit rode druiven met sterke
antioxiderende eigenschappen

▪

Verrijkt met niacinamide, vermindert de ruwheid
van de huid, egaliseert de teint en verbetert de
beschermende barrièrefuncties

50 ml | 512004 |

42,95 EUR
770,00 EUR / 1 l
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GOLD REGENESIS

▪
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Face
SERUM

3 in 1 Facial
CLEANSER

Moisturising Body
BALM

Anticellulite Body
BALM

FACE SERUM

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

MOISTURISING BODY BALM

ANTICELLULITE BODY BALM

REGENERATING
& NOURISHING
HAND CREAM

Aanbevolen voor regelmatig
gebruik in plaats van crème,
vooral 's ochtends en' s avonds,
evenals plaatselijk op delen van het
gezicht en lichaam die een speciale
behandeling vereisen.

Een uitzonderlijk lichte formule met
een lichte textuur. Het verwijdert
zelfs waterdichte make-up.
Verwijdert effectief vuil en kleurt de
huid.

Hydrateert en voedt de huid waardoor deze stevigheid
en elasticiteit krijgt.

Bevat een uniek Anticellulite Forte-complex dat het
lichaam vormt en weefsels versterkt. Bij regelmatig
gebruik vermindert het geleidelijk het effect van de
zogenaamde 'sinaasappelhuid'.

Gemaakt om te voldoen aan
de behoeften van een droge,
beschadigde huid van handen die
zijn blootgesteld aan schadelijke
externe factoren. Voedt intensief,
maakt de huid van de handen glad
en verbetert de conditie van de
nagels waardoor ze er gezond en
verzorgd uitzien.
▪

Formule op basis van betaglucan, rijstolie, ricinusolie,
allantoïne

50 ml | 513007 |

▪

Innovatieve, intensief werkende
cosmetica

▪

Aanbevolen voor huid met acne

▪

Voor gevoelige, vermoeide en
droge huid

▪

Voor elk type huid

▪

▪

De kracht van ingrediënten:
haver beta-glucan, panthenol,
zoete amandelolie, vitamine
E, toverhazelaar hydrolaat,
rozenwater van damastroos
Hoeft niet gespoeld te worden

▪

▪

Met triglyceriden van capryl en caprinezuur, die de
epidermale lipidebarrière versterken, zacht voeden
en waterverlies voorkomen
Voor elk type huid

300 ml | 513008 |

28,30 EUR
75,00 EUR / 1 l

24,25 EUR

▪

Met het Centella Asiatica-extract, dat de productie
van collageen en elastine stimuleert en de juiste
dichtheid en elasticiteit van de huid herstelt en de
vorming van striae voorkomt

29,80 EUR

16,45 EUR

78,33 EUR / 1 l

69,75 EUR / 1 l

665,00 EUR / 1 l

25,50 EUR
399,00 EUR / 1 l

EFFECTIVITEIT
VAN SS-GLUCAN
CONFIRMED
BY NUMEROUS STUDIES
264

Zichtbaar vormgegeven dijen, heupen, billen en
buikgebieden

300 ml | 513009 |

200 ml | 513001 |
30 ml | 513002 |

▪

▪

Biedt de huid optimaal vocht.

▪

Stimuleert de collageenproductie en heeft dus verjongende
en anti-verouderende eigenschappen.

▪

Regenereert de droge huid, kalmeert irritaties, vergemakkelijkt het
genezingsproces, verstevigt en maakt de huid elastischer, steviger en gladder.

▪

Het is een natuurlijke factor die beschermt tegen UV-straling.

β-GLUCAN ACTIVE

β-GLUCAN ACTIVE

Regenerating
& Nourishing
Hand CREAM
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Sugar Body
SCRUB

Body
PUDDING

Natural Sugar
BODY SCRUB

Natural
BODY PUDDING

NECTAR BODY WASH

SUGAR BODY SCRUB

BODY PUDDING

NATURAL BODY PUDDING

•

•

•

•

NATURAL SUGAR
BODY SCRUB

•

met honingextract, melkzuur
en allantoïne die het lichaam
perfect hydrateren
met extract van opuntia, peer
en Passiflora

220 ml | 515005 |

16,15 EUR
58,64 EUR / 1 l

•

met arganolie, die de huid
beschermt tegen uitdroging
en verouderingsprocessen
vertraagt
met zoete amandelolie met
versterkende eigenschappen,
rijk aan magnesium, kalium,
zink en vitamines: E-, PP- en
B-complex

150 ml | 515003 |

22,20 EUR

•

met zoete amandelolie en
honingextract, die zorgen voor
een perfecte hydratatie
met sheaboter, die de huid
voedt

130 ml | 515004 |

18,95 EUR
122,31 EUR / 1 l

•

hydrateert en maakt de
huid flexibeler, waardoor de
jeugdige uitstraling wordt
hersteld
met avocado-olie die de
stevigheid verbetert

200 ml | 515007 |

32,50 EUR
134,75 EUR / 1 l

•
•

reinigt, verheldert en verjongt
de huid
met amandelolie om het
ontstaan van striae te
voorkomen

200 ml | 515006 |

32,65 EUR
134,75 EUR / 1 l

126,00 EUR / 1 l

96%
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

99%
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

HELLO HONEY

HELLO HONEY

Nectar
BODY WASH
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ALOE VERA
HAIR MASK
•
•

voedt, versterkt en beschermt
het haar, waardoor het glad,
glanzend en zacht aanvoelt
een lichtgewicht formule en
een frisse, aangename geur

200 ml | 514012 |

22,20 EUR
92,50 EUR / 1 l
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Multifunctional
GEL

FACIAL CREAM

MULTIFUNCTIONAL GEL

•

•

•

BEVAT ALO JUICE
VAN BIOLOGISCHE PLANTEN

bevat zoete amandelolie
en vitamine E om het
verouderingsproces te
vertragen
met bioactief sheaboterextract
om de beschermende barrière
te versterken

50 ml | 514011 |

16,95 EUR
284,00 EUR / 1 l

•
•

gemakkelijk geabsorbeerd en
laat geen vette film achter
met een aangename, frisse
geur
perfect voor gezicht, lichaam
en haar

200 ml | 514010 |

18,65 EUR
77,50 EUR / 1 l

ALOE VERA

HAIR MASK

Facial
CREAM

269

ALOE VERA

Rich Revitalizing
Facial MASK

Facial Cleansing
FOAM

RICH REVITALIZING
FACIAL MASK

FACIAL CLEANSING FOAM

•

•

bevat extracten van bosbessen
en zwarte bessen, die zorgen
voor een verstevigend en
elastisch effect
met avocado-olie en
sheaboter, die de huid voeden
en de hydrolipidenlaag
versterken

•
•

zeer efficiënt (één pompje =
hele gezicht reinigen)
ideaal voor de dagelijkse
verzorging

150 ml | 514009 |

13,20 EUR
79,67 EUR / 1 l

50 ml | 514007 |

9,65 EUR
178,00 EUR / 1 l

Peel-Off Facial
MASK

Facial
TONER

Facial
GEL-CREAM

PEEL-OFF FACIAL MASK

FACIAL TONER

FACIAL GEL-CREAM

•

•

•
•

50 ml | 514002 |

13,50 EUR
239,00 EUR / 1 l
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•
•

Herstelt de juiste pH-waarde
van de huid en zorgt voor het
juiste vochtgehalte
met handige verstuiver
alcohol vrij

•

Snel absorberend
Intens hydrateert, voedt en
kalmeert de huid
perfect om onder make-up te
dragen

150 ml | 514003 |

50 ml | 514008 |

13,95 EUR

13,45 EUR

79,67 EUR / 1 l

239,00 EUR / 1 l

ALOE VERA

•

met rustgevend jasmijnextract
en Enantia chlorantha
boomschorsextract dat de
talgafscheiding reguleert
voor normale, gecombineerde
en vette huid
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COMPLETE CARE

NIEUW

NIEUW

NIEUW

DEEP
CLEANSING
FACE GEL
DEEP CLEANSING FACE GEL
▪

Reinigt, kalmeert, geeft een frisse
en stralende uitstraling

▪

Met Aziatisch waternavelextract,
glycerine, panthenol, allantoïne,
aloë en vitamine E

220 ml | 501031 |

15,50 EUR

NOURISHING
MICELLAR
LIQUID

UNIVERSAL
HAIR SHAMPOO

NOURISHING MICELLAR
LIQUID

▪

Laat het haar aangenaam aanvoelen met
langdurige frisheid

▪

Met Aziatisch waternavelextract,
provitamine B5 en allantoïne

▪

Reinigt, hydrateert en verzacht
irritaties

▪

Met Aziatisch waternavelextract,
aloë en provitamine B5

220 ml | 501032 |

13,60 EUR
61,82 EUR / 1 l
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UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

280 ml | 501033 |

16,50 EUR
58,93 EUR / 1 l

COMPLETE CARE

75,00 EUR / 1 l
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Cleansing
Antibacterial
HAND GEL
CLEANSING
ANTIBACTERIAL HAND GEL
▪

Voorkomt de verspreiding van
bacteriën

▪

Ideaal voor reizen, werken en
wandelen

50 ml | 501022 |

9,95 EUR
198,00 EUR / 1 l

COMPLETE CARE
SHOWER GEL
▪

Reinigt, verzacht en voorkomt
uitdroging

▪

Met amandelolie, panthenol en
allantoïne

250 ml | 501002 |

13,95 EUR
50,00 EUR / 1 l

Complete Care
CREAM
COMPLETE CARE CREAM
▪

▪

Deeply
Moisturizing
Body LOTION

Hydrateert en maakt de huid
van gezicht, lichaam en handen
glad

DEEPLY MOISTURIZING
BODY LOTION

Met kokos- en avocado-olie,
panthenol, allantoïne, vitamine
C en E

▪

▪
30 ml | 501001 |

12,15 EUR
360,00 EUR / 1 l

Voedt, verstevigt, verzacht,
kalmeert, beschermt tegen
buitdroging
Met amandel- en kokosolie,
panthenol, allantoïne en
bisabolol

250 ml | 501003 |

16,95 EUR
62,00 EUR / 1 l

Soothing
Face SERUM
SOOTHING FACE SERUM
COMPLETE CARE
▪

Minimaliseert de verschijning
van onvolkomenheden, voedt,
verzacht, hydrateert en kalmeert

▪

Met Calmosensine™ lipopeptide,
Aziatische waternavelextract,
Biolin P prebioticum,
niacinamide, druivenpitolie,
vitamine E, propaandiol,
trehalose en squaleen

40 ml | 501026 |

13,95 EUR
283,75 EUR / 1 l
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COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

Complete Care
SHOWER GEL
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▪

Sneldrogende formule, geen
plakkerige resten

▪

Desinfecteer effectief alledaagse
voorwerpen en sportuitrusting
en beschermende
gezichtsmaskers

100 ml | 501027 |

12,80 EUR

Regenerating
HAND SERUM

REFRESHING HAND GEL

REGENERATING
HAND SERUM

▪
▪
▪

Reinigt en voedt zacht de huid
van je handen

▪

Met toevoeging van aloë vera en
glycerine

Redding voor beschadigde en
droge handen

▪

Zonder onaangenaam plakkering
gevoel

Trekt snel in zonder een vette
film achter te laten

▪

Dermatologisch getest

100 ml | 503043 |

3,50 EUR
35,00 EUR / 1 l

113,50 EUR / 1 l

Exfoliating
FOOT PEEL

Softening
FOOT SCRUB

SMOOTHING HAND
PEELING

EXFOLIATING FOOT PEEL

SOFTENING FOOT SCRUB

▪

Verwijdert effectief eelt

▪

Exfolieert de dode huid en
stimuleert de vernieuwing ervan

▪

▪

Met vulkanisch perliet, gemalen
walnotenschil, panthenol,
allantoïne en triglyceriden

Bevat extracten van honing,
opuntia, peer, passievrucht,
citroen, druif en ananas

▪

Laat de voeten perfect glad

▪

Eén keer per maand gebruiken

8,95 EUR

11,95 EUR

69,30 EUR / 1 l

2 × 20 ml | 501024 |

12,80 EUR
268,75 EUR / 1 l

99,50 EUR / 1 l

▪

Ontwikkeld op basis van
exfoliërende, natuurlijke korrels
van abrikozenpitten, walnooten amandelschillen

▪

Met een verfrissend en
ontspannend extract van
wildwatermunt

75 ml | 501017 |

11,35 EUR
132,67 EUR / 1 l

OF NATU
RA
TS
EN

COMPLETE CARE

IGIN

97

OR

NIEUW

Smoothing
HAND PEELING

100 ml | 501005 |

100 ml | 501025 |

INGR
ED
I

INSTANT SANITIZER SPRAY

Refreshing
HAND GEL

L

COMPLETE CARE

INSTANT
SANITISER
SPRAY
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SENSITIVE TOOTHPASTE
▪

Vermindert ongemak geassocieerd met
gevoelige tanden

▪

Beschermt tanden en bevordert gezond
tandvlees

75 ml | 501006 |

8,50 EUR
113,33 EUR / 1 l

MILD MINT MOUTHWASH
▪

VERMINDERT
ONGEMAK
BIJ HET ETEN
VA N WA R M E
OF KOUDE
VOEDING

500 ml | 501028 |

9,20 EUR
17,00 EUR / 1 l

TOOTHPASTE
Gums Protection
Whitening
TOOTHPASTE
WHITENING TOOTHPASTE
▪

Verwijdert verkleuringen en herstelt de
natuurlijke witheid

75 ml | 501008 |

8,50 EUR
113,33 EUR / 1 l

278

Reinigt grondig, geeft langdurig comfort en een
fris gevoel

GUMS PROTECTION
TOOTHPASTE

H E R S T E LT D E
N AT U U R L I J K E
W I T H E I D VA N
J E TA N D E N I N
SLECHTS
2 WEKEN

▪

kalmeert, regenereert,
beschermt

▪

biedt uitstekende
parodontale preventieve
zorg

75 ml | 501007 |

8,50 EUR
113,33 EUR / 1 l

COMPLETE CARE

COMPLETE CARE

Mild Mint
MOUTHWASH

Sensitive
TOOTHPASTE
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AFTERSHAVE BALM
▪

Met voedende macadamia-olie

▪

Met regenererend panthenol

50 ml

14,95 EUR
155,00 EUR / 1 l

VERKRIJGBARE GEUREN:
52 (510052)
| 134 (510134)
199 (510199)

SHAVING
FOAM
SHAVING FOAM
▪

met verfrissend muntextract

▪

past bij PURE Parfum 134

250 ml | 516134 |

13,95 EUR
43,80 EUR / 1 l

280

REFRESHING COLLECTION

REFRESHING COLLECTION

AFTERSHAVE
BALM
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Show your face
Warmte en luchtigheid, die altijd worden geassocieerd met lente en zomer,
worden overgebracht in make-up. Een natuurlijke, highlightende teint
met expressieve accenten is de hoofdtrend voor het komende seizoen.
Gekleurde ooglijnen verfrissen elke stilering en verwijzen naar de energie
van de kleurrijke jaren '60. Daarentegen zullen voor liefhebbers van klassieke
oplossingen weer zwarte ooglijnen in retrostijl verschijnen. We zullen ook
experimenteren met metalen pallets en, voor speciale gelegenheden, het
glamour-effect versterken door sieraden op de huid te plakken. Lipgloss die
schittert als een spiegelend oppervlak, zowel stevig als met glinsterende
deeltjes, zal weer in de schijnwerpers staan. Ieder van jullie zal iets voor jezelf
vinden.
De visualisatie van de kleuren van make-up cosmetische producten is alleen voor illustratieve doeleinden. De werkelijke kleuren
kunnen enigszins afwijken van die op de foto's. Dit is afhankelijk van licht, afdrukkwaliteit en monitorinstellingen.

UV NEON BRIGHTS PALETTE
Neon Brights Palette is een ongelooflijk
verleidelijk palet van bodypaints die gloeien
onder UV licht. Creëer een festival make-up
dankzij een speciale formule gesloten in 5
unieke kleuren. Sterk gepigmenteerde formules
verspreiden zich perfect op het lichaam, en de
duurzaamheid van kleur en intensiteit duurt
vele uren. Door de verscheidenheid van kleuren
kun je een unieke karakterisering en een beetje
gekheid toevoegen aan je zinnen. UV Neon
Brights Palette is een product gemaakt van
milieuvriendelijke ingrediënten.
1

PINK
606088 |

2

YELLOW
606087 |

1,1 g x 10

63,95 EUR
581,36 EUR / 100 g

1

De kleur van gewone pigmenten hangt alleen af van het gereflecteerde licht, maar neon
fluorescerend pigmenten combineren de lichtemissieverschijnselen veroorzaakt door
ultraviolet licht en de stimulatie van gereflecteerd zichtbaar licht. Het is mogelijk om
levendige kleuren te verkrijgen met: hoge lichteffecten, lichtheid en verzadiging. Sterk
geconcentreerde gekleurde poeders geven zichtbaar of onzichtbaar licht af als gevolg van
de inwerking van licht met een korte golflengte. Het gepigmenteerde oppervlak moet
worden blootgesteld aan een UV-lamp of een diode met ultraviolet licht om een speciale
gloeiend effect te krijgen. Het belangrijkste kenmerk van fluorescerende kleuren is dat ze
gloeien, levendig en veel sneller opgemerkt zijn dan gewone kleuren.

PINK GELE
NEON GLOED –
FLUORESCENT
GEZICHT EN
LICHAAM
VERF MET EEN
BORSTEL
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2

MAKKELIJK TE
GEBRUIKEN
▪

WAARDEN
▪

Deze neon bodypaint is het perfecte accessoire om feestjes, festivals, avonden,
verkleden, uitgaan met vrienden, clubs met UV-licht

▪

Elk pakket bevat een regenboogselectie van kleuren in verschillende verzadigingen en
tinten: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, roze

▪

Voor volwassenen, tieners en kinderen

▪

Kleurpigmenten die reageren op UV-stralen zijn niet giftig en niet-radioactief

▪

UV-poeders zijn gemaakt van stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu of de
gezondheid van de gebruiker (ze kunnen zelfs door kinderen worden gebruikt)

▪

UV-pigmenten verliezen na verloop van tijd hun kleureigenschappen en intensiteit niet.
de pigmenten met levendige kleuren, sterke fluorescerende effecten, goede dispersie
en geweldige deeltjes fijnheid

▪

Gemakkelijk te verwijderen met water en zeep

▪

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, want met een klein beetje verf kom je al een
heel eind

▪

Inhoud in de beker: ca 1,1 g

▪

▪

Met cirkelvormige bewegingen
en een borstel maak je de
bovenste laag van de kleur
los met behulp van water om
een glad, homogeen en romig
mengsel te verkrijgen
Breng meerdere lagen aan op de
huid voor de beste gloed onder
UV-licht
Gemakkelijk te verwijderen met
zeep en water

EFFECTEN
Express heldere en mooie kleuren:
▪

Bij daglicht – neonkleuren

▪

In het donker – geen gloed

▪

In het donker met UV-licht –
Levendig + helder + neon
UV-gloed

TIP
De make-up wordt meestal met de vingers aangebracht, maar kan ook worden
aangebracht met borstels of sponzen. Geen grenzen!
Glowing neon bodypaints zijn gebaseerd op fluorescerende pigmenten. Het zijn
poeders in een fijn verdeelde staat met een duidelijke kleur en fijne deeltjes.
Echter, om het lichteffect te verkrijgen, moet het gepigmenteerde oppervlak
worden blootgesteld aan een UV-lamp of een diode met ultraviolet licht. Het
is gebaseerd op de emissie van lichtgolven door een geëxciteerd molecuul of
atoom, waarvoor fosforen verantwoordelijk zijn. Daarom wordt fluorescentie
geclassificeerd als: fotoluminescentie. Er wordt alleen licht uitgestraald wanneer
het pigment wordt blootgesteld aan de stralen. Wanneer dergelijke stralen niet
meer worden uitgezonden, verdwijnt het effect onmiddellijk. De kleur blijft
levendig, maar zonder het glow-effect.

BODY

BODY

UV Neon Brights
PALETTE
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FACE

Bake It Setting
POWDER
BAKE IT SETTING
POWDER
Bake It fixing powder camoufleert perfect
oneffenheden en zorgt voor een langdurige
fluweelzachte finish. Het reflecteert zachtjes
het licht, waardoor het ideaal is voor het
contouren van het gezicht met behulp van
de baktechniek. De universele tint past bij
elke huidskleur. Breng met een puff of kwast
aan op het hele gezicht of breng een dikke
laag aan op de gebieden die verlichting nodig
hebben. Laat een paar minuten intrekken en
verwijder dan het overtollige

6,6 g | 602027 |

Bamboo
POWDER

HD Effect Mineral
POWDER

BAMBOO POWDER

HD EFFECT MINERAL POWDER

Bamboo Matte loose powder met transparante formule
zorgt voor een perfecte finish. Maskeert effectief
tekenen van vermoeidheid en alle onvolkomenheden.
Bamboescheutextract absorbeert talg en zorgt voor een
langdurig mat effect. Breng met een puff of kwast aan op
het hele gezicht of op geselecteerde gebieden, zoals de
T-zone.

HD Effect mineral powder Maakt de huid perfect glad en
garandeert een perfecte make-up finish. De transparante
formule verrijkt met verzorgende jojoba-olie is geschikt
voor alle huidskleuren. Met een puff of kwast over het
hele gezicht aanbrengen

18,85 EUR
256,82 / 100 g

3,3 g | 602028 |

18,85 EUR
513,64 / 100 g
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18,85 EUR
394,19 / 100 g

Mineral powder is een cosmetica die de kracht van mineralen en vitamines
combineert. Wanneer het op de huid wordt aangebracht, verandert het in een
mooi, uniform oppervlak. Het is gemakkelijk aan te brengen en zeer efficiënt.
Beste in de strijd tegen onvolkomenheden of overmatige talgproductie,
waardoor een elegante, matte finish op de huid achterblijft.

FACE

4,3 g | 602029 |
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FACE

GEBRUIK ONDER
MAKE-UP OF ALS
ONAFHANKELIJK
PRODUCT

6 STAPPEN
naar een perfecte huid

HET
M AT T I F I C E E R T
EN VEREFT
IMPERFECTIES

Multifunctional
PRIMER SPF 30

Silicone
BASE

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

SILICONE BASE
Verlengt het leven van je make-up
voor een langdurige frisse look.
Maakt de huid perfect blij en zorgt
ervoor dat poriën en fijne rimpels
minder zichtbaar zijn.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

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.

BASE

FOUNDATION

CONCEALER

▪

Exceptionele lichte formule

▪

▪

Egaliseert de huid

▪

▪

▪

▪

Verzorgt je huid

Droogt de huid niet uit en
hoopt niet op in rimpels

Met vitamine C en E complex
met antioxidante eigenschappen

▪

Verrijkt met kamillewater,
aloë en calendula extract

▪

▪

Gluten vrij

Aanbevolen voor de (vettige)
huid die de neiging heeft om te
glimmen

▪

Aangename geur

Verlengt de houdbaarheid van je
make-up

Verbergt imperfecties van je huid

15 ml | 601301 |

15,50 EUR

30 ml | 601312 |
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STEP 5

STEP 6

POWDER

BRONZER

HIGHLIGHTER

▪

Zorgt voor een matte finish

▪

▪

▪

Fixeert je make-up

93,00 EUR / 100 ml

66,50 EUR / 100 ml

N
VEGA

F

N
EC
T IO

EN
DLY

Geeft je huid een jeugdige glans
RI

Brengt meer vorm aan in je
gezicht

22,15 EUR

T
HIGH PRO

FACE

STEP 4
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FACE

BLUR EFFECT
Lifting Foundation

IDEAL COVER
EFFECT
Foundation

BLUR EFFECT LIFTING
FOUNDATION

IDEAL COVER EFFECT
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.

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

▪

Voorkomt een glanzende huid

▪

Verbergt alle imperfecties

▪

Geeft een soft-focus-effect

▪

Egaliseert de huid

▪

▪

Hoog gepigmenteerd

Creëert een onmiddellijk visueel
lifteffect

▪

Uiterst efficiënt - dekt evenredig
en mattifieert na het aanbrengen

▪

Goed voor vegetariërs

NUDE
601105 |

LIGHT NUDE
601204 |

30 ml
30 ml

22,50 EUR

22,50 EUR

SOFT BEIGE
601106 |

75,00 EUR / 100 ml

CLASSIC BEIGE
601205 |

W I TH

NO

LONG-LASTING
HUMIDITY-RESISTANT
FORMULA
290

OLIVE BEIGE
601107 |

SATIN SAND
601206 |

IDEAAL VOOR ALLE HUIDTYPES

▪

Perfect voor warme dagen

▪

Aanbevolen voor actieve mensen

▪

Je kan genieten van een perfecte look, zelf tijden een training

▪

Ideaal voor grote evenementen

THE BLUR EFFECT

IDEAAL VOOR ALLE HUIDTYPES

Het blur-effect, ook wel het soft focus-effect genoemd, is een bekende
term op het gebied van fotografie. Hiermee kun je 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 je huid worden gemaskeerd.

FACE

UP

16H

TO
UC

16h
TO

H - UP S

75,00 EUR / 100 ml
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FACE

GLOWING DROPS 3D Liquid Highlighter
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Makeup Setting
SPRAY

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

Garandeert een frisse en stralende look

▪

Verjongt de huid optisch en verbergt tekenen van vermoeidheid

▪

Ideaal voor de strobing make-up techniek

▪

Formule bevat betaïne en tarwekiemolie

Vormt een onzichtbare laag om je make-up
te beschermen. Doet je huid niet kleverig of
strak aanvoelen.
▪

Voor een gezonde gloed dag in en uit

▪

In de vorm van een lichte, hydraterende
nevel

▪

Kan zowel op lichaam als gelaat gebruikt worden

▪

Het kan zowel onder als op de foundation aangebracht worden of rechtstreeks gemixt worden met de foundation
voor het aanbrengen.

▪

Met een pipette voor gemakkelijke dosering

▪

Ook geschikt voor vegetariërs

10 ml | 601311 |

14,20 EUR
135,00 EUR / 100 ml

MAKE UP SETTING SPRAY

100 ml | 609003 |

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

14,20 EUR
12,75 EUR / 100 ml

Het zal je voorhoofd
verhelderen
Het zal je ogen
optisch vergroten

Het maakt je look frisser
Het accentueert je
jukbeenderen

Het maakt je lippen voller

292

Het benadrukt je kin en
vergroot je onderste lip

FACE

Het maakt je neus
dunner en mooier
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EYES

NIEUW

Gemstone Colour
MASCARA
GEMSTONE COLOUR MASCARA
Een perfect op elkaar afgestemde compositie.
▪

Het benadrukt niet alleen je ogen maar ook je
karaker en kracht

▪

Dankzij de 3 unieke tinten, zijn alle ogen op jou
gericht

▪

De perfecte consistentie en samenstelling zorgen
voor een perfecte duurzaamheid
9 ml

15,65 EUR
173,89 EUR / 100 ml

INTENSE EMERALD
607048 |

BOLD TANZANITE
607049 |

MAGICAL ALMANDINE

EYES

607050 |
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295

LEGENDARY FULL HD LASHES 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.
▪

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.

LARGE
VOLUME AS
MUCH AS
13.5 ML

13.5 ml | 607039 |

LASH EXPERT
Mascara

PHENOMENAL
Mascara

3 STEP
Mascara

19,65 EUR

LASH EXPERT MASCARA

PHENOMENAL MASCARA

3 STEP MASCARA

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

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

132,22 EUR /100 ml

M U LT I - D I M E N S I O N A L
FULL HD EFFECT

▪

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 | GLAM BLACK
607105 |

12,75 EUR
115,91 EUR / 100 ml

▪

Met innovatieve ingrediënten
die de groei van wimpers
bevorderen

▪

Langere, dikkere, gekrulde
wimpers die niet plakken

▪

Flexibele mini-borstel legt de
volmaakte nadruk op zelfs de
kleinste, zachtste wimpers

10 ml | INTENSE BLACK
607104 |

13,15 EUR

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 | PERFECT BLACK
607103 |

13,15 EUR
146,88 EUR / 100 ml

EYES

EYES

LEGENDARY
FULL HD LASHES
Mascara

117,50 EUR / 100 m
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EYES

EYEBROW
POMADE
EYEBROW POMADE
Duidelijk geaccentueerde
wenkbrauwen vormen de basis voor
een perfecte make-up. Met slechts
een paar penseelstreken tover je
mooi gevormde wenkbrauwen in
een perfect op elkaar afgestemde
tint. De satijnen formule van de
pomade zorgt voor een gemakkelijke
applicatie, een matte finish en een
houdbaarheid tot 12 uur.

1

2,5 g

22,40 EUR

2
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1

DARK BROWN
607044 |

2

MEDIUM BROWN
607043 |

EYES

798,00 EUR / 100 g

299

EYES

LONG-LASTING
SPARKLE
Cream
Eyeshadow

1

COPPER GRACE
606077 |

2

ICE PALACE
606075 |

3

GOLDEN TREASURE
606076 |

LONG-LASTING SPARKLE
CREAM EYESHADOW
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.
▪

Extreem efficiënt en duurzaam,
het blijft een ganse dag

▪

Geeft je oogleden een
waanzinnige glans

▪

Plakt niet, schilfert niet

3.5 g

21,50 EUR
614,28 EUR / 100 g

2

3

RI

EN
DLY

1

F

HAVE FUN WITH
YOUR MAKEUP

300

Wijzig de kleurverzadiging door een andere laag toe te passen.

ENJOY
THE CONVENIENCE
OF USE

Gebruik je vinger om een kleine hoeveelheid van de oogschaduw op je ooglid aan
te brengen.

EYES

N
VEGA

301

EYES

LONG-LASTING
Automatic Eye Pencil

Long-Lasting
KAJAL EYE PENCIL
LONG-LASTING
KAJAL EYE PENCIL

LONG-LASTING
AUTOMATIC EYE PENCIL

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.
▪

Verzekert buitengewone
duurzaamheid – tot wel 12 uur

▪

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

▪

Extreem duurzaam en resistent
tegen vlekken

▪
▪

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 voor
dagmake-up als voor avondmakeup. Het tekent dunne en dikkere
lijnen met uiterste precisie.
▪

Verzekert buitengewone
duurzaamheid – tot wel 12
uur.

Met een handige ingebouwde
slijper

▪

Perfect aan te brengen dankzij
zijn textuur

Door een oogheelkundig getest

▪

Functioneel met ingebouwde
slijper. Vergemakkelijkt een
precieze applicatie

▪

Breed assortiment kleuren – je
vind zeker wat je nodig hebt

▪

Oogheelkundig getest

1

0.33 g

9,50 EUR

ECRU IDEAL
607032 |

1

DECADENCE BLACK
607005 |

2

DARK BLUE
607004 |

3

OCEAN REFLECTION
607026 |

4

METALLIC TEAL
607028 |

5

VIOLET VELVET
607027 |

2.550,00 / 100 g

2

CLASSIC WHITE
607031 |

0.31 g
1

2

9,90 EUR

1

2

3

4

5
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roo
f
Resultaat: EXPRESSIEVE
HYPNOTISERENDE
LOOK

EYES

Resultaat: GROTERE OGEN,
FRISSERE LOOK

wa
ter
p

wa
ter
p

roo
f

2.550,00 EUR / 100 g
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EYES

USE A BLENDING
SPONGE
INCLUDED TO
C R E AT E S U LT R Y
SMOKEY EYES

Automatic
BROW PENCIL

Diamond
EYE PENCIL

AUTOMATIC BROW PENCIL

DIAMOND EYE PENCIL

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

▪

Garandeert een natuurlijk
uitziende en langdurig blijvende
kleur

▪

Handige puntenslijper aan de
bodem

BISTRE
607012 |

Glamourous

▪

Waterproof

AUBURN
607013 |

9,35 EUR
2470,58 EUR / 100 g

EYES

2.564,51 EUR / 100 g

▪

0.34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 |

0.31 g

9,95 EUR

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

304
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EYES

Eyelash Enhancing
SERUM
EYELASH ENHANCING SERUM
Dankzij bimatoprost, het actieve ingrediënt in ons serum
(tevens het meest effectieve haargroeistimulerende middel)
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.
▪

Wimpers worden langer en dikker

▪

Voedt en herstelt zelfs de zwakste haren

3 ml | 607107 |

Liquid
EYELINER

BOTTLED EYELINER

LIQUID EYELINER

Intense zwartheid en ongelooflijke
precisie voor expressieve flirterige
oogmake-up.

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

Een langdurig effect, bijwerken
is niet nodig gedurende de dag

▪

Oogheelkundig getest

▪

Dermatologisch getest

▪

Geschikt voor veganisten

4 g | DEEP BLACK
607001 |

13,65 EUR
248,75 EUR / 100 g

306

VOLUMIZING WATERPROOF
MASCARA

▪

Geweldige manier voor snelle en
stijlvolle make-up

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!

▪

Gemakkelijk aan te brengen

▪

Waterproof eigenschappen,
beschermt je wimpers tegen water
en hydratatie

▪

Geschikt voor veganisten

Store in a vertical position with the tip
downwards

1.1 ml | CARBON BLACK
607009 |

13,65 EUR
904,55 EUR / 100 ml

8 ml | 607108 |

14,95 EUR
168,75 EUR / 100 ml

wa
ter
pro
of

▪

1.065,00 EUR / 100 ml

EYES

Bottled
EYELINER

38,50 EUR

Volumizing
Waterproof
MASCARA
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LIPS

LUSTRE EFFECT
Hyaluronic Lip Gloss

PLUMP EFFECT
Chili Lip Gloss
PLUMP EFFECT
CHILI LIP GLOSS

LUSTRE EFFECT
HYALURONIC LIP GLOSS
Bevat hyaluronzuur dat de
gevoelige huid van de lippen perfect
hydrateert, waardoor ze zacht en
soepel worden. Glanzende, semitransparante tinten zorgen voor
een natuurlijk effect, waardoor
het geschikt is voor zowel het
dagelijks leven als voor speciale
gelegenheden.
▪

Verbetert optisch het volume
van de lippen

▪

Maakt ze sensueel en zijdeachtig

▪

Regelmatig gebruik verbetert de
conditie van de lippen

▪

Met een handige, zachte
applicator

▪

Heeft een niet-plakkerige
formule en een aangename
smaak

Optisch volumineuse lippen,
waardoor ze ongelooflijk
verleidelijk lijken dankzij duizenden
glinsterende deeltjes. Expressieve,
modieuze kleuren geven lippen een
verleidelijke uitstraling en verhogen
de seksuele aantrekkelijkheid van
elke vrouw.

UNICORN DUST
604036 |

▪

Met chilipeper-extract

▪

Verleidt lippen verleidelijk

▪

Met een handige, zachte
applicator

▪

Heeft een niet-plakkerige
formule en een aangename geur

VERY CHERRY
604039 |

CANDY FLOSS
604040 |

W E T- LO O K L I P S E F F EC T

7 ml

15,95 EUR

CLASSY LADY
604037 |

221,43 EUR / 100 ml

GOLDEN SHINE
604041 |

DAZZLING REFLEXES

7 ml

15,95 EUR

RASPBERRY KISS
604038 |

W E T- LO O K L I P S E F F EC T

221,43 EUR / 100 ml

LIPS

I N S TA N T F E E L I N G
OF SMOOTHNESS

308
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LIPS

LIPLINER

LIPLINER
Dankzij de waterdichte, romige
formule verspreidt het zich perfect
en gaat het ongelooflijk lang mee.
Hoge pigmentatie zorgt voor een
precieze dekking.
▪

Perfect voor het vormgeven van
lippen of als lippenstift

▪

Gaat lang mee - tot 8 uur zonder
vlekken of bijwerken

▪

Zorgt voor een matte afwerking

▪

Dermatologisch getest

1.19 g

9,95 EUR
714,28 EUR / 100 g

MIDNIGHT
607041 |
1

310

2

DAWN
607042 |

3

SUNRISE
607040 |

2

3

LIPS

1
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LIPS

4

13
4

5

COLOR INTENSE LIPSTICK

5

Biedt een volledige dekking en een intense 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

▪

Niet kleverige formule en crèmige textuur biedt een
langdurig gevoel van comfort

6
6

312

2

CARAVAN
604043 |

1

3

SANDSTORM
604042 |

13

2

3

10

11

12

14

VIBRANT FUCHSIA
604224 |

SWEET CORAL
604228 |

14

SMOKED LYCHEE
604225 |
16

7

CARMINE BLISS
604230 |

15

BLAZING CORAL
604220 |

8

BURGUNDY WINE
604233 |

16

CUTE PINK
604223 |

9

PLUM CHOCOLATE
604227 |

17

RAVISHING ROSE
604222 |

10

PASSIONATE FIRE
604229 |

18

CLASSIC NUDE
604221 |

11

AMAZING NUDE
604231 |

8

12,50 EUR
SHADOW
604045 |

PASSIONATE RED
604226 |

SPLENDID MAGENTA
604234 |

7

4.2 g

1

12

15

9

297,62 EUR / 100 g

CLASSIC RED
604232 |

17

18

LIPS

COLOR INTENSE
Lipstick

313

LIPS

A P P LY E V E N LY T O T H E L I P S U S I N G T H E A P P L I C AT O R .

Long-Lasting Matte
LIQUID LIPSTICK
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 hydrateert

▪

De precieze aplicator, het fijne aroma
en de zijdezachte consistentie maken de
applicatie een waar genot

6 ml

20,35 EUR

314

HOT RED
604014 |

TAFFY
604011 |

CREAMY
604016 |

CERISE
604012 |

VIOLET
604015 |

PEACH
604048 |

CRIMSON
604010 |

ROSE
604017 |

BLUSH
604013 |

MAUVE
604009 |

CLARET
604018 |

VICTORIAN ROUGE
604046 |

PINK POWDER
604047 |

LONG-LASTING MATTE LIQUID
LIPSTICK GIVES YOUR LIPS
LONG-LASTING VELVETY MATTE
FINISH EFFECT.

LIPS

275,00 EUR / 100 ml

315

2 PHASE MAKEUP REMOVER
Zachte formule verwijdert oog- en lipmake-up effectief.
Werkt ook met waterproof make-up.

316

▪

Hydrateert de huid en maakt haar glad en zacht

▪

Hypoallergeen

MICELLAR LOTION
MICELLAR LOTION
Verwijdert make-up en reinigt de huid, bereid het voor
op verdere behandeling.
▪

Gemaakt van rozenwater en Rosa Centifolia
bloemblaadjes

▪

Heerlijk verfrissend gevoel voor de huid

150 ml | 609001 |

150 ml | 609002 |

14,20 EUR

14,20 EUR

8,50 EUR / 100 ml

8,50 EUR / 100 ml

Makeup Remover
TOWEL

Latex-Free
MAKEUP SPONGE

MAKEUP REMOVER TOWEL

LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Reinigt grondig, zelfs waterproof make-up, zonder het
gebruik van cosmetische producten.

Geweldig hulpmiddel voor het aanbrengen van je
make-up. Ideaal voor het aanbrengen van bijvoorbeeld
foundation en concealer.

▪

Maak het vochtig met water

▪

Geschikt voor alle huidtypes, zelfs de meest
gevoelige huid

608107 |

10,95 EUR

▪

Latexvrij

▪

Unieke vorm voor ongekende precisie

608104 |

11,50 EUR

MAKEUP REMOVAL

MAKEUP REMOVAL

2 Phase
MAKEUP REMOVER

317

HANDS

Nail Lacquer
GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH
Ultra-glossy formule met een finish
van gel.
▪

Zorgt voor een langdurige,
verzadigde kleur en uitstekende
dekking al vanaf eerste gebruik!

▪

Bestand tegen afbrokkeling,
breuken en slijtage

▪

Met een brede kwast

11 ml

14,20 EUR

318

FRESH LIME
603160 |

POLAR NIGHT
603169 |

BRILLIANT RAY
603153 |

AMAZING RED
603163 |

STRONG PINK
603161 |

BLINDING NEON
603165 |

BLOOMING ROSE
603154 |

DEEP MAROON
603168 |

BLUE LAKE
603162 |

NEON SUNSET
603158 |

DOLLS HOUSE
603166 |

NEON CRANBERRY
603167 |

JUICY PLUM
603156 |

BLACK DOVE
603155 |

HANDS

113,64 EUR / 100 ml
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Stel je een plek voor die bedekt is met de zon met een onvoorstelbaar mooie
geur in de lucht. De uitgestrektheid van de natuur strekt zich voor je uit,
gevuld met de mooiste kleuren en geuren. Je wordt omringd door stilte die
alle zintuigen kalmeert en je dat beetje magie laat voelen met een snuifje
waarvan we onze koffie en thee maken. We hebben de hele wereld afgereisd
om zo'n plek te vinden. We kregen enkele van zijn schatten en creëerden unieke
smaken en aroma's, gesloten in FM-boxen. De nieuwe Aurile Selection-serie
heeft absoluut perfecte rijke smaken en aroma's die de zintuigen omhullen en
je uitnodigen voor een lange reis naar de uiteinden van de wereld. De nieuwe
koffiespecialiteiten - behorend tot de groep van de beste koffiesoorten ter
wereld - zijn een garantie voor vers geoogste bonen, rechtstreeks geleverd aan
de branderij, waar de koffiesmaak geboren wordt: puur en rijk. Onze premium
theeën komen van zeer kleine, traditionele plantages. Ze zijn uniek, ongewoon
en echt origineel. Hun smaken veranderen zachtjes, elke keer verrassen ze je en
nemen je mee op een andere exotische reis.
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COFFEES

COFFEES

COFFEES

Ground Coffee Peru
Specialty Coffee
100% Arabica

Ground Coffee Brazil
Specialty Coffee
100% Arabica

GROUND COFFEE PERU SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA

GROUND COFFEE BRAZIL SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA

Door de specifieke ligging van de speciale koffieplantages uit Peru
rijpen de bonen veel langer en krijgen ze een intense smaak.

Een delicate, echte Braziliaanse koffie, gekenmerkt door een lage
zuurgraad.

▪

Het lange rijpingsproces draagt bij aan de intensiteit van de
smaak.

▪

Het komt uit de staat Minas Gerais, waar de hoogste kwaliteit
Arabica koffiebonen in Brazilië vandaan komen;

▪

De koffie is evenwichtig van smaak, je voelt de fruitige tonen
en melkchocolade.

▪

Je vindt er hints van donkere chocolade en hazelnoten in.

125 g | 803005 |

125 g | 803009 |

24,95 EUR

24,95 EUR

199,60 EUR / 1 kg

Peru

324

ca
Cajamarn
regio

BraMziinleiro

Cerradeogion
r

COFFEES

199,60 EUR / 1 kg
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COFFEES

GROUND
COFFEE
ETHIOPIA
Specialty
Coffee
100% Arabica

GROUND
COFFEE
PAPUA
NEW GUINEA
Specialty Coffee
100% Arabica

GROUND COFFEE
ETHIOPIA SPECIALTY
COFFEE 100% ARABICA

GROUND COFFEE PAPUA NEW
GUINEA SPECIALTY COFFEE
100% ARABICA

Deze koffie groeit in Ethiopië op zeer
grote hoogte, meer dan 1800 meter
boven zeeniveau. Het is uniek omdat
we aandacht besteden aan elk van
zijn bonen.

Deze koffie groeit alleen op vruchtbare
vulkanische bodems in moeilijk bereikbare
gebieden van Papoea-Nieuw-Guinea.

▪

Na de oogst wordt het met de
hand geselecteerd om alleen
volledig gezond, rijp fruit te
plukken;

▪

Verrassend zoete smaak met
een opvallende hint van zwarte
thee en citrus.

▪

Alleen geteeld op kleine
familieplantages;

▪

Goed uitgebalanceerd met hints van
citrus en melkchocolade.

125 g | 803008 |

24,95 EUR
199,60 EUR / 1 kg

125 g | 803006 |

24,95 EUR

Ethiopia
326

Papua ea
n
New Guilands

High
Westernrovince
P

COFFEES

199,60 EUR / 1 kg
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COFFEES

GROUND COFFEE INDONESIA
Specialty Coffee 100% Arabica
GROUND COFFEE INDONESIA SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA
Traditionele koffieteelttechnieken worden in het prachtige Indonesië beoefend door telers die hun
kleine tuinen onderhouden.
▪

Je voelt er subtiel aardse, fruitige tonen in;

▪

Veeleisende koffiekenners zullen ook de hint van donkere chocolade opmerken.

IndonJeavsaia
East d
Islan

GROUND
COFFEE
RWANDA
Specialty Coffee
100% Arabica

125 g | 803007 |

24,95 EUR
199,60 EUR / 1 kg

GROUND COFFEE RWANDA
SPECIALTY COFFEE 100%
ARABICA
De boeren die deze koffie verbouwen,
hebben elk slechts een paar honderd
bomen in hun kleine tuinen. Hierdoor
krijgt elke boom speciale zorg.
▪

Kleine plantages zijn te vinden op
hoogtes boven 1.700 meter boven
zeeniveau.

▪

De koffie onderscheidt zich door
zijn verrassend verfrissende smaak.

125 g | 803010 |

24,95 EUR

Rwtioansnlodcaa ted

planta 1500 m
over
level
above sea
328

COFFEES

199,60 EUR / 1 kg
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COFFEES

GROUND COFFEE
GUATEMALA
Specialty Coffee
Filter Bags
GROUND COFFEE GUATEMALA
SPECIALTY COFFEE FILTER BAGS
Deze koffie is te vinden in een van de drie
niet-vulkanische regio's van Guatemala Huehuetenango. Het kan op zeer grote hoogte
groeien, tot 2000 meter boven zeeniveau,
omdat het rijpt in een ongewoon microklimaat.
▪

Het onderscheidt zich door zijn delicate
zuurgraad met fruitige tonen;

▪

Je voelt er ook melkchocolade in.

5x 10 g = 50 g | 803011 |

21,40 EUR
428,00 EUR / 1 kg

GROUND COFFEE
HONDURAS
Specialty Filter Bags
GROUND COFFEE HONDURAS SPECIALTY
FILTER BAGS
Honduras is de groene long van Midden-Amerika. Dit
heeft ook invloed op de smaak van de koffie die er wordt
verbouwd.

ala
Guauteetem
nango
Hueh gion
re

▪

De bonen rijpen in de schaduw van de lokale
vegetatie op heerlijk groene berghellingen;

▪

Je voelt de delicate zuurgraad en zoetheid in de
smaak.

5x 10 g = 50 g | 803013 |

428,00 EUR / 1 kg

as
Hontedpeur
que in

Sigua ayagua
the Com tment
depar
330

COFFEES

21,40 EUR
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COFFEES

GROUND
COFFEE
MEXICO
Specialty
Filter Bags
GROUND COFFEE MEXICO
SPECIALTY FILTER BAGS
Cafeïnevrije, zeer milde en aangename
koffie uit Mexico. Warme zonneschijn en
heerlijke aroma's opgesloten in je kopje.
▪

De cafeïne is er op natuurlijke wijze uit
verwijderd, dankzij het Mountain Water
Process;

▪

De aandacht wordt getrokken door
zijn milde smaak, waarin je een vleugje
donkere chocolade kunt voelen.

5x 10 g = 50 g | 803012 |

21,40 EUR
428,00 EUR / 1 kg

COFFEES

Mexico

332

333

334
335

TEAS

TEAS

YERBA MATE

YERBA MATE
ARGENTINA
Filter Bags

YERBA MATE ARGENTINA FILTER
BAGS
Het klimaat en de schoonheid van
Zuid-Amerika ingekapseld in de smaak
van buitengewone yerba mate. De
uitgebalanceerde smaak is absoluut verrukkelijk.
▪

Je vindt er bladeren, twijgen en een kleine
hoeveelheid stof in;

▪

Ideaal voor herhaald brouwen.

5x 10 g = 50 g | 805020 |

21,40 EUR

USE
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a

Argentin

TEAS

ULTIPL

E

M

428,00 EUR / 1 kg
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TEAS

CHINESE BLACK
WITH ROSE PETALS

XXX EUR
XXX EUR / 1 kg

INDIAN BLACK Darjeeling
from the first harvest
Chinuai
Aanh
region

Een ceremoniële variëteit van zwarte Chinese-thee met
rozenblaadjes. Deze thee komt uit de Anhui-regio van
China. Volgens de Chinese traditie wordt het op smaak
gebracht met rozenbloemen. Regelmatig zwarte thee
drinken vermindert vermoeidheid, heeft een positief
effect op de concentratie en heeft een rustgevende en
ontspannende werking.
▪

Ceremoniële variant van zwarte thee, op smaak
gebracht met roos bloemen volgens Chinese traditie

▪

Vermindert vermoeidheid, kalmeert en ontspant en
bevordert de concentratie

INDIAN BLACK DARJEELING FROM
THE FIRST HARVEST

Hamla
foothills

Darjeeling is een zwarte thee die groeit in India aan de voet van
de Himalaya. Het wordt verzameld in de periode van februari tot
april. Het wordt beschouwd als de beste thee ter wereld. Donker
amberkleurige infusie met een zeer delicaat en bloemig aroma brengt
je naar de zone van ontspanning en ontspanning. Darjeeling-thee
van de eerste oogst heeft maar liefst 30% meer polyfenolische
verbindingen dan andere theeën. Dit vertraagt effectief het
verouderingsproces van cellen. Regelmatig zwarte theedrinken
ondersteunt de bloedsomloop, reguleert de bloeddruk en verlaagt het
slechte cholesterol.
▪

Beschouwd als de beste variëteit ter wereld, met een zeer
delicaat bloemenaroma en een donkere amberkleur

40 g | 805040 |

▪

Heeft maar liefst 30% meer polyfenolische verbindingen dan
andere theeën

24,20 EUR

▪

Laat spanning los en ontspant, vertraagt effectief
het verouderingsproces van cellen, ondersteunt de
bloedsomloop, reguleert de bloeddruk en verlaagt het niveau
van slechte cholesterol

610,00 EUR / 1 kg

40 g | 805041 |
338

Indiai

24,20 EUR
610,00 EUR / 1 kg

TEAS

CHINESE BLACK
with rose petals

339

TEAS

KOREAN GREEN
with roasted rice
and matcha
KOREAN GREEN WITH ROASTED
RICE AND MATCHA
Genmaicha - groene thee met geroosterde
rijst is de meest populaire thee in Japan en
Zuid-Korea. Seejak groene thee, afkomstig uit
de Seogwang-tuin, gelegen op het vulkanische
eiland Jeju in Zuid-Korea, werd gebruikt om
deze melange te maken. Geroosterde rijst met
toevoeging van matcha maakt de resulterende
infusie intens groen en zoeter dan traditionele
groene thee. Het drinken van groene thee
helpt bij het verwijderen van gifstoffen,
reguleert de stofwisseling en verhoogt het
energieniveau.
Geroosterde rijst en matcha geven de
infusie een intensere kleur en een zoetere
smaak dan traditionele groene thee

▪

Reinigt het lichaam van gifstoffen,
reguleert de stofwisseling en geeft energie

40 g | 805042 |

26,50 EUR
662,50 EUR / 1 kg

rea
Soguwtahng KGaro den d

Seo lcanic islan
on the voof Jeju

BLACK LAOS
from the rainforest
fermented in banana
leaves

BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST FERMENTED
IN BANANA LEAVES
De Phu Now-stam oogst wilde zwarte thee in de regenwouden van
de Phongsaly-regio van Laos. Het proces om deze thee te maken
duurt lang en is delicaat: de theebladeren worden gerold, vervolgens
verpakt en gefermenteerd in bananenbladeren. Pas na dit proces
kunnen ze worden gedroogd. Als gevolg hiervan wordt de thee zwart
en geniet van zijn delicate, zoete smaak.
▪

Delicaat en zoet, zwart van kleur

▪

Lang en delicaat proces: theebladeren worden gerold,
vervolgens gerold en gefermenteerd in bananenbladeren en
vervolgens gedroogd

▪

Groeit in het wild en wordt geoogst door de lokale Phu-nu-stam

40 g | 805043 |

29,95 EUR
340

Laos

Phongsaely
rainfor st

748,75 EUR / 1 kg

TEAS

▪
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Savour the taste…
van AURILE koffie en thee, die zijn gemaakt op basis van uitzonderlijke passie
en professionaliteit. We bevelen onze functionele koffie ten zeerste aan. Ze zijn
ontwikkeld door wetenschappers en smaken niet alleen heerlijk, maar bevatten
ook ingrediënten die waardevol zijn voor je gezondheid: vitamines en mineralen.
Onze snoepjes gemaakt op basis van een combinatie van uitstekende recepten
en de beste ingrediënten zijn de perfecte aanvulling bij de koffie of thee.

342
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SWEETS
MILK CHOCOLATE
40%

DARK CHOCOLATE
54%

DARK CHOCOLATE
74%

DARK CHOCOLATE
99%

MILK CHOCOLATE 40%

DARK CHOCOLATE 54%

DARK CHOCOLATE 74%

DARK CHOCOLATE 99%

Een combinatie van melk en edele cacao die smelt in je
mond. Deze chocolade is een perfect alternatief voor de
liefhebbers van klassiek snoep.

Deze chocolade balanceert tussen zoete en hartige
aroma's. Het is een perfecte combinatie van een
bittere smaak met een vleugje melkachtig genot.

Hoog cacaogehalte zorgt voor intense sensaties. De aroma's, die
zijn in contrast met een subtiele afdronk van zoetheid, streel de
smaakpapillen.

Het expressieve aroma van cacao in zijn puurste vorm
vormt een feest voor de kenners van subliem ervaringen.
Niets zal afleiden van de hartige en diepe smaak.

100 g | 806007 |

100 g | 806008 |

100 g | 806009 |

100 g | 806010 |

5,60 EUR

5,60 EUR

5,60 EUR

5,60 EUR

56,00 EUR / 1 Kg

56,00 EUR / 1 Kg

56,00 EUR / 1 Kg

56,00 EUR / 1 Kg

344

Stevia is een unieke plant - het extract dat wordt verkregen uit de bladeren is ongeveer 300 keer
zoeter dan voedingssuiker. Het heeft een glycemische index van nul en levert geen calorieën, waardoor
het een ideaal voedingssupplement is voor mensen die gezondheid en een slank figuur belangrijk
vinden. We hebben zijn verbazingwekkende eigenschappen gebruikt zodat u zonder spijt van de smaak
van onze chocolaatjes kunt genieten.

SWEETS

SWEETNESS WITHOUT CALORIES

345

SWEETS

ALMONDS
in milk
chocolate
ALMONDS IN MILK CHOCOLATE
De knapperige binnenkant verpakt in een fluweelzachte
smeltende chocolade streelt het gehemelte vanaf de
eerste hap.

100 g | 806012 |

6,95 EUR

DELICIOUS TREAT IN THE CROWN
Although it is called the king of nuts, almond is actually a seed of the almond tree. It owes its title
to the richness of nutritional values, e.g. potassium, magnesium, fibre, unsaturated fatty acids,
vitamins B2 and E. Its delicate taste makes it appealing to almost everyone who tries it.

346

ALMONDS
in dark chocolate

ALMONDS
in white chocolate

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

Deze perfecte combinatie van subtiele zoetheid van
een noot met de intensiteit van donkere chocolade
intrigeert en prikkelt de zintuigen.

Deze verleidelijke combinatie van noten en een
onweerstaanbare hemelse coating is de perfecte
propositie voor de liefhebbers van zoete lekkernijen.

100 g | 806011 |

100 g | 806013 |

6,95 EUR

6,95 EUR

69,50 EUR / 1 Kg

69,50 EUR / 1 Kg

SWEETS

69,50 EUR / 1 Kg
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COFFEES

CREME
Instant Coffee
CREME
INSTANT COFFEE
De harmonieuze samenstelling
van hoogwaardige koffie met een
milde smaak en een heerlijk rijk
aroma boeit alle zintuigen vanaf de
allereerste slok. Een beker vol finesse
betovert met expressieve tonen, die
elk moment uniek maken.
▪

Delicaat en perfect in balans

▪

Creëert fluweelachtig schuim op
het oppervlak

▪

Perfect voor
middagbijeenkomsten met
vrienden

INTENSE Instant
Coffee

80 g | 802001 |

12,50 EUR

INTENSE INSTANT COFFEE

156,25 EUR / 1 kg

Het is een samenstelling van perfect
geselecteerde koffiesoorten die een
intrigerende combinatie van helderheid en rijke
aroma creëren. Het stimuleert actie en biedt
tegelijkertijd intense sensaties. Het is een beker
vol zwarte, stimulerende essentie.
▪

Dankzij het vriesdroogproces maakt het
indruk met een sterke, meerlagige smaak

▪

Voor kenners van diepe koffieaccenten

▪

Voor een goed begin van je dag

12,50 EUR

INSTANT
348

125,00 EUR / 1 kg

Een feest voor het gehemelte en de zintuigen. Geniet altijd en
overal van een moment van genot met aromatische koffie.

COFFEES

100 g | 802002 |
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The great power of nature
Clean without chemicals
Onoverwinnelijk tegen vuil en vet, de volledig vernieuwde Smart&Clean
serie is hier. We wilden de verbazingwekkende effectiviteit van de producten
behouden en ze tegelijkertijd volledig veilig maken voor het milieu, voor u
en voor uw dierbaren. Daarom hebben we, naast probiotische producten,
de kracht geconcentreerd van onze schoonmaakproducten in nieuwe, kleine
tabletten die je gemakkelijk in water kunt oplossen tot een speciale vloeistof.
Na gebruik van de vloeistof hoeft u alleen een nieuwe tablet in dezelfde
fles te gebruiken. Daarom verminderen we het aantal plastic flessen en
stimuleren we het meervoudig gebruik ervan. Ontdek het gemak van het
gebruik ervan en laat u verrassen met een nog grotere effectiviteit!

NIEUW

Laundry
detergent
sheets

Laundry
detergent sheets
fresh linen

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS

LAUNDRY DETERGENT
SHEETS FRESH LINEN

Fijne, oplosbare wasdoeken zijn:
gemaakt van ingrediënten van
plantaardige oorsprong. Ze zijn
gemakkelijk op te bergen en je kunt
ze meenemen voor onderweg.

Lakens wassen met een subtiele
frisheid geur uitzonderlijk lang op de
stof blijft zitten.
▪

Geen chemicaliën, giftige
kleurstoffen, en bleekt

▪

Ze zijn 100% natuurlijk, vrij van
giftige chemicaliën

▪

▪

Ze bevatten geen optische
witmakers en kleurstoffen

Ze laten een frisse, rustgevende
geur voor een lange tijd

▪

▪

Hun verpakkingen zijn volledig
recyclebaar, daarmee zorg je
voor de planeet!

100% natuurlijke geur, gemaakt
van etherische oliën en
plantenextracten

10 pcs | 720020 |

29,95 EUR
33,20 EUR / 100 g

10 pcs | 720021 |

29,95 EUR

NIEUW

Ecological wasching
maschine tablets
ECOLOGICAL WASHING
MACHINE TABLETS
Slechts één tablet is genoeg om
te wassen tot 8 kg wasgoed!
Eco-tabbladen zijn gemaakt
van hernieuwbare bronnen, en
tegelijkertijd kunnen ze omgaan met
taaie vlekken heel goed!
▪

Ze werken bij een lage
temperatuur, dus ze zijn ook
geschikt voor de handwas

▪

Ze bevatten een wasversterker
met actieve zuurstof, waardoor
ze hardnekkige vlekken
verwijderen en voorkomen dat
stoffen grijs worden

▪

Hun prestaties zijn verbluffend
- je hebt maar één kleine tablet
nodig voor 8 kg wasgoed!

33,20 EUR / 100 g

19 pcs | 720001 |

42,70 EUR

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NIEUW

33,20 EUR / 100 g

352
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NIEUW

Kitchen cleaning
tablets

Glass cleaning
tablets

KITCHEN CLEANING TABLET

GLASS CLEANING TABLET

Een echte held in je keuken. Het breekt
gemakkelijk af en verwijdert vet op natuurlijke en
veilige wijze voor de omgeving. Het geeft nooit op,
zelfs niet tegen het meest hardnekkige voedsel,
vuil en vet op borden. Het kleine formaat is geen
belemmering omdat de geconcentreerde formule
maakt het zeer efficiënt.

Glas- en spiegeloppervlakken zullen nu stralen
met een onberispelijke gloed! Deze tablet met
snel oplossende eigenschappen zorgt voor een
pH-neutrale vloeistof. Met zijn hulp wordt het
verwijderen van zelfs het meest hardnekkige vuil
uiterst eenvoudig.
▪

Onverslaanbaar in de strijd tegen het
hardnekkigste vuil op glas: vingerafdrukken,
vettige strepen, tandpastavlekken

▪

Perfect als universele keukenreiniger

▪

Speciaal ontwikkeld om vet te bestrijden - de
effectiviteit is verbluffend

▪

▪

De tegels, werkbladen, kappen en
Metgezellen zullen schitteren

Delicaat en volkomen veilig voor glazen
oppervlakken

▪

Na het aanbrengen droogt het snel en laat
alleen een glanzende reinheid achter

4 g | 720005 |

8,50 EUR
212,5 EUR / 100 g

4 g | 720004 |

8,50 EUR
212,5 EUR / 100 g

* Eén tablet van 4 g is voldoende voor 500 - 750 ml vloeistof.

STICK WHAT'S INSIDE
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

Bath cleaning
tablets

Floor cleaning
tablets

All purpose
cleaning tablets

BATH CLEANING TABLET

FLOOR CLEANING TABLET

ALL PURPOSE CLEANING
TABLET

Schone en volledig veilige badkamer
en geen schadelijke dampen. De
badkamerreinigingstablet is een
universeel middel dat perfect is voor het
reinigen van toiletten, wastafels, kranen
en douchegordijnen.

Subtiliteit en kracht zijn vergrendeld
samen in een kleine tablet. Hierdoor
verwijder je het meest hardnekkige
vuil van je vloer zonder zorgen over
hen. De tablet is veilig voor het
meest delicate parket, gelakt hout of
marmer.

▪

▪

▪

Het stoot geen schadelijke
dampen uit – het is volkomen
veilig voor jou en je geliefden
Het heeft kalk oplossende
eigenschappen en het is
ongeëvenaard in de strijd tegen
badkamer vuil!
Het laat geen strepen of witte
vlekken achter - de badkamer is
brandschoon!

▪

Het heeft sneldrogende
eigenschappen, waardoor het de
vloer niet blootstelt aan vocht

▪

Verwijdert vuil en laat een
delicate en aangename geur
achter

▪

Werkt uitstekend op
oppervlakken die overtollig
water moeten vermijden

▪

Het zorgt voor een frisheid van
je huis, evenals de veiligheid van
de omgeving om u heen

▪

Laat de vloer schoon, droog en
licht glanzend achter

8,50 EUR

8,50 EUR

4 g | 720006 |

8,50 EUR

4 g | 720003 |

4 g | 720002 |

Een schoon huis en een mooi geur dit is de specialiteit van de universele
Smart & Clean tablet. Het creëert
een delicate maar zeer effectieve
vloeistof die effectief alledaags vuil
verwijdert.

212,5 EUR / 100 g

212,5 EUR / 100 g

212,5 EUR / 100 g

De tablets worden geleverd met stickers, elk in een andere kleur, die je op
de fles kunt plakken om te weten wat erin zit. Zo voorkom je fouten!

GLASS

KITCHEN

FLOOR

BATHROOM

UNIVERSAL

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO

NIEUW

355

NIEUW

Universal
WIPES BIO
UNIVERSAL WIPES BIO
96% ingrediënten van natuurlijke
oorsprong, je hebt maar één
vochtige doek nodig om op ELK
oppervlak schoon te maken!
Universele vochtige doekjes kunnen
glas, hout, plastic, metaal en andere
oppervlakken reinigen.
▪

Ze neutraliseren onaangename
geurtjes en laten een frisse,
subtiele geur achter

▪

Ze zijn vriendelijk en veilig
voor je handen - we hebben ze
dermatologisch getest

Biodegradable TRASH BAGS

▪

De doekjes zijn 100% biologisch
afbreekbaar en composteerbaar

BIODEGRADABLE TRASH BAGS

50 pcs | 720007 |

1

2

Afval scheiden en afvoeren wordt nog groener zonder
het gebruik van plastic zakken. Biologisch afbreekbare
vuilniszakken zijn ontstaan uit respect voor de natuur en
het bewustzijn van het belang van het verminderen van
schadelijk plastic.
▪

Vervaardigd uit maïszetmeel

▪

100% bioafbreekbaar

1

TRASH BAGS 35 L
10 pcs | 720100 |

2

TRASH BAGS 60 L
10 pcs | 720101 |

9,95 EUR
NIEUW

13,50 EUR
22,20 EUR

SMART & CLEAN BIO

SMART & CLEAN BIO
356

NIEUW

357

100% ACTIEVE PROBIOTICA

REINIGING OP MICROSCOOP NIVEAU

Probiotic multipurpose cleaner

Probiotic floor
cleaner

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Zorgt voor een effectieve en langdurige verwijdering
van alle vuil en onaangename geuren van alle soorten
afwasbare oppervlakken, onder andere: keramische
glazuur, vloeren, keukentafelbladen, wanden en sanitair.

Verwijdert verontreinigingen en slechte bacterieculturen
van de gereinigde oppervlakken en elimineert voor een
lange tijd onaangename geuren.

1000 ml | 713005 |

24,20 EUR

ZE CREËREN EEN
GEZONDHEIDSVRIENDELIJK
M I C R O K L I M A AT

1000 ml | 713001 |

24,20 EUR

Probiotic
washing-up
liquid
PROBIOTIC WASHING-UP
LIQUID
Ontvet de vaat perfect. Bovendien
houdt het de hydraulische
componenten schoon en is het zacht
voor de huid.

750 ml | 713003 |

22,50 EUR

30,00 EUR / 1 l

Vind ons speciale
symbool en zoek
het op andere
producten - elk is
milieuvriendelijk!
358

Ecologische schoonmaakproducten zorgen niet alleen voor uw huis, maar
ook voor uw huid, gezondheid en het milieu. Ontdek de heilzame kracht
van probiotische preparaten.

LET THE GOOD
BACTERIA FEEL AT
HOME

Probiotic
hand gel

Probiotic
laundry liquid

PROBIOTIC HAND GEL

PROBIOTIC LAUNDRY
LIQUID

Reinigt de handen grondig zonder
de gebruik van water, hydrateert ze
perfect. Het herstelt de geschikte
microflora van de huid.

500 ml | 713004 |

31,50 EUR
63,00 EUR / 1 l

Door de geconcentreerde formule is
voldoende voor 50 wasbeurten. het
reinigt witte en gekleurde was, Geeft
je was een heerlijke geur. Bovendien
beschermt het de wasmachine tegen
vuilafzettingen.

1500 ml | 713002 |

34,95 EUR
18,67 EUR / 1 l

De positieve invloed van probiotica op het menselijk lichaam is al jaren bekend.
Hun gunstige eigenschappen passen perfect in de zich voortdurend ontwikkelende
eco-trend. We hebben ze gebruikt om een uitzonderlijke lijn huishoudelijke
producten te creëren, om de verwijdering van gevaarlijke ziekteverwekkers van de
oppervlakken mogelijk te maken. Het interieur van uw huis zal niet alleen perfect
schoon zijn, maar het zal ook bevolkt zijn met nuttige bacteriestammen.

SMART & CLEAN ECO

SMART & CLEAN ECO

L A N G D U R I G E E L I M I N AT I E
VA N PAT H O G E N E N E N
BACTERIËN
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Take care of your home without
making an effort
Keurig, schoon en geurig huis is een plek waar we altijd naar terug willen. Om
je echt van jouw schoonmaaktijd te laten genieten, hebben we het moderne
merk SMART & CLEAN gecreëerd. Dankzij onze professionele productlijn
kun je nu gemakkelijk en in een oogwenk zorgen voor netheid en hygiëne in
je huis, terwijl de nieuwe lijn van probiotische producten milieuvriendelijk is
en je helpt een vriendelijk microklimaat voor de gezondheid te creëren van je
interieur.

SMART & CLEAN

Drain Clear
GRANULES
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 maand

500 g | 706001 |

6,95 EUR
13,90 EUR / 1 kg

10,54 EUR / 1 l
With a trigger cap: 11,40 EUR
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REINIGINGSMIDDELEN
VOOR SPECIALE TAKEN

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.

SMART & CLEAN

7,90 EUR

363

Home PERFUME

VACUUM FRESHENER

Mooie geurcomposities voor je
interieur.

HOME PERFUME

1

Terwijl jij gezellig stofzuigt, verfrist de
verfrisser de kamer met een geweldige
geur en tegelijkertijd neutraliseert het
onaangename geuren van stof. Voor
een langdurig verfrist interieur. Geschikt
voor alle typen van droge stofzuigers.
Gemakkelijk in gebruik, plaats de
verfrisser naast de luchtuitlaatfilter.

2

3

4
40 ml

17,50 EUR
137,50 EUR / 1 l

1

2 st. (4,7 x 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

10,20 EUR

5

108,97 EUR / 100g
86,74 EUR / 100g

1

PURE HOME 366
708063 |

2

ALLURING FRESHNESS
708046 |

3

ORIENTAL MAGIC
708047 |

6

4

THRILLING ADVENTURE
708048 |

5

MALDIVES PARADISE
708031 |

6

SINGAPORE TWILIGHT
708034 |

7

8

7

GREEN SPA
708025 |

8

CHARMING ALLEY
708026 |

9

COSMIC FANTASY
708057 |

9

Wardrobe FRAGRANCE

Gedrenkt in originele geurcomposities geven ze geleidelijk aan een heerlijk
aroma af. Mooie akkoorden vullen je kleerkast en verzekeren een frisse
geur.

15,2 g

6,95 EUR
42,76 EUR / 100 g

1
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2

Een licht zee-akkoord gecombineerd met
een subtiele zoetheid van exotisch fruit
doet denken aan paradijselijke vakanties.
2

1

MALDIVES PARADISE
708032 |

2

SINGAPORE TWILIGHT
708035 |

1

2

3

4

SINGAPORE TWILIGHT
708033 |

Sinaasappel ondergedompeld in sappige,
fruitige, bloemige tonen pulseert met
energie zoals de Lion’s City.
3

GREEN SPA
708023 |

Een verkwikkende combinatie van
aloë vera en een akkoord met groene
komkommer zal een positief en
ontspannend effect op je hebben.
4

WARDROBE FRAGRANCE

MALDIVES PARADISE
708030 |

CHARMING ALLEY
708024 |

Een subtiel duo van rozen- en
houtgeuren geeft de kamer een
romantische uitstraling.

SCENT,
ATMOSPHERE,
EMOTIONS

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.

SMART & CLEAN

SMART & CLEAN

Vacuum
FRESHENER

365
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