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& NATUUR
WETENSCHAP
De doordachte combinatie van natuurlijke
ingrediënten in combinatie met het innovatieve
wetenschappelijke onderzoek van de Zwitserse
laboratoria heeft geleid tot een nieuwe
generatie producten in Cosmetica. Dankzij
de zeer doeltreffende en performante actieve
bestanddelen biedt elk cosmeticaproduct een
ware

			schoonheidservaring

2

3

Een nieuwe generatie
in de cosmetica
Dankzij de microscopische micellen
(niosomen), die de heel performante
actieve bestanddelen in de huidlagen
inbrengen, vertraagt het assortiment
van NIOBLU de celveroudering van de
huidweefsels en verkrijgt men zo een
jongere look.

Laat je verrassen
door de resultaten !
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STAP

1

3 IN 1
REINIGT
EGALISEERT
HYDRATEERT

ARGANOLIE

Al door de volkeren in de
oudheid gewaardeerd
voor haar eigenschappen.
De boom waaruit
dit kostbaar product
verkregen wordt, wordt
niet toevallig ook de
"Levensboom" genoemd.

ALFAHYDROXYZUREN
Glycolzuur, melkzuur,
amandelzuur verlichten de
huid en geven de huid glans
en bevorderen de productie
van nieuwe collageenvezels.

ARGAN
EN OLIJFOLIE

Antioxiderend,
elasticerend, hydraterend
en verzachtend.

MILDE
REINIGINGSMELK +
AHA (150 ml)
Reinigt, egaliseert en hydrateert
• Exclusieve formule met hoge
concentratie aan actieve
bestanddelen, regenereert en
hydrateert alle huidtypes.

VERWIJDERT
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Verwijdert make-up en verontreiniging

Gebruik: 's Morgens en 's
avonds op de droge huid
aanbrengen op het gezicht en
de hals en goed inmasseren.
Goed afspoelen met lauw
water.

35,00 €/CHF

Cod. LV01001
(23,33 €/CHF x 100 ml)

WIST JE DAT:

De concentratie van
hoogwaardige oliën maakt een
affiniteitsreiniging mogelijk,
zuivert de huid en bereidt
haar voor op de opname
van belangrijke actieve
bestanddelen.
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STAP

1

3 IN 1
EGALISEERT
REGENEREERT
STIMULEERT

SAP VAN
ALOE VERA

Verbetert de
stevigheid en de
elasticiteit van de
huid.

ALFAHYDROXYZUREN

Glycolzuur, melkzuur,
amandelzuur geven de
huid helderheid en glans en
bevorderen de productie van
nieuwe collageenvezels.

MULTIACTION TONER
+ AHA (150 ml)
Egaliseert, regenereert en stimuleert
• De multi-actieve formule met
alfahydroxyzuren heeft een delicate
werking zonder de huid uit te
drogen, terwijl de licht peelende
werking een vlakkere huid met meer
glans laat zien.
• De huid ziet er vitaal, fris en jong uit.

REINIGT
		 diepgaand
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Verwijdert onzuiverheden en herstelt het PH-evenwicht

Gebruik: 's Morgens en 's
avonds met behulp van een watje
aanbrengen op de huid. De zone
rond de ogen vermijden.

35,00 €/CHF

Cod. LV01002
(23,33 €/CHF x 100 ml)

WIST JE DAT:

Dankzij de synergie tussen
de antioxiderende en
hydraterende stoffen van
de plant, stimuleert het
aloë vera sap de productie
van collageen en elastine.
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NIO-OLIGO NIOSOOM HA

STAP

2

Microblaasjes die het hyaluronzuur met
lage moleculaire massa diep in de huid
inbrengen waar zij zich hechten aan
de watermoleculen en zo structuur,
stevigheid en compactheid geven.

NIO-OXY NIOSOOM

Microblaasjes die resveratrol
bevatten (stof met een
lichtermakende werking afkomstig
uit druiven), met als functie het
in zich bewaren van de actieve
bestanddelen tot diens vrijgave.

VERSTERKERS
VAN DE EEUWIGE
JEUGD
SCHOONHEID
MOET VEROVERD
WORDEN
Om de eigen schoonheid te behouden
en tekenen van ouderdom te
voorkomen, volstaat het niet om enkel
op Moeder Natuur te vertrouwen,
maar is het van belang om dagelijks je
huid te verzorgen, al vanaf de leeftijd
van 20 à 25 jaar.
De huid heeft nood aan actieve
bestanddelen - bijvoorbeeld
hyaluronzuur, collageen,
schoonheidsvitamines (A, C en E) en
nog zoveel meer - die enkel voorzien
kunnen worden door het gebruik van
specifieke cosmetica; vandaar het
belang van gelaatsserums.
Gebruik: 's Morgens en 's avonds,
na de reiniging, aanbrengen
op het gezicht, de hals en de
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

WIST JE DAT:

Serums een zeer hoge concentratie
aan actieve bestanddelen bevatten.
Waar een crème tussen 5% en 10% aan
actieve bestanddelen bevat, kan dat
voor een serum oplopen tot 70%.

INTENSE HYDRATION
SERUM VIT C +
HYALURONZUUR (30 ml)

Extra hydraterend elixir met Vitamine C
• Maakt de huid strakker, hydrateert en
definieert.
•Vermindert aanzienlijk het uitzicht van
rimpels en lijnen in het gezicht.

56,00 €/CHF
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Cod. LV01006
(186,67 €/CHF x 100 ml)

INTENSIEVE ANTI-VLEK
SERUM + RESVERATROL (30 ml)

Maakt de huid lichter en geeft glans
• Verbeterd snel de natuurlijke glow
van de huid.
• Een huid die zichtbaar meer glanst
en egaler is.

56,00 €/CHF

Cod. LV01007
(186,67 €/CHF x 100 ml)
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STAP

3

VERZACHT EN
HYDRATEERT

EXTRACT VAN
CALENDULA

Natuurlijk elixir voor
de dunne huid die
makkelijk rood wordt,
een onaangenaam
branderig gevoel
geeft en kloven
vertoont.

WIST JE DAT:

ELK BLOEMBLAADJE 1000
EIGENSCHAPPEN
De bloemen van de calendula
kunnen helemaal gebruikt
worden ofwel gedroogd en
tot poeder gemaakt ofwel in
de vorm van een olie, zalf,
balsem, crème of lotion.
Calendula heeft unieke
eigenschappen, heeft een
ontstekingsremmende werking
en staat in voor regeneratie
en littekenvorming maar werkt
ook verzachtend en kalmerend.

NIOSOOM
NIO-PROTECT

Microblaasjes met isoflavonen
van soja, fytoceramiden
en acetylcysteïne die diep
binnendringen in de huid en
de huid hydrateren, tonifiëren
en beschermen tegen externe
en vervuilende factoren.

BESCHERMENDE CRÈME
VOOR DE GEVOELIGE HUID
(50 ml)

Verzacht en hydrateert
• Actief concentraat voor de gevoelige huid,
werkt in met diepgaande bescherming en
hydratatie van de huid.
• Met name aanbevolen voor de verzorging
van heel dunne en prikkelbare huid die
nood heeft aan bescherming, hydratatie
en voeding.

BESCHERMT
				en verzacht

Gebruik: 's Morgens, na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, de hals en
de decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

77,00 €/CHF

Cod. LV01004
(154,00 €/CHF x 100 ml)

			De sleutel voor een huid met een stevigere look
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STAP

3

SAP
VAN ALOE VERA

Echte dorstlesser
voor de huid, voedt,
egaliseert en helpt
de regelmatige
hydrolipidenfilm te
herstellen.

HERSTELT HET
EVENWICHT EN
LICHT DE HUID OP

NIOSOOM
NIO-SEBACTIVE

WIST JE DAT:

hydratatie van de vette huid
de basisregel is, toe te passen
vooral na een bijzonder
agressieve reiniging; enkel
met water kan men beginnen
met het herstellen van de
huidbarrière.

Microblaasjes met daarin
hoofdzakelijk palmextract en
nobiletine (een extract van
grapefruit), met als functie het
verminderen en controleren
van overmatige talgproductie
en verbetert zo het uitzicht
van de vette huid.

BESCHERMENDE CRÈME
VOOR GEMENGDE/VETTE HUID
(50 ml)

Herstelt het evenwicht en licht de huid op
• Heeft een doeltreffende normaliserende,
samentrekkende en zuiverende werking,
gaat oneffenheden tegen, verbetert en
egaliseert zichtbaar de kleur van de huid en
verfijnt de huidtextuur.
• Biedt hydratatie, frisheid en zachtheid
zonder de huid te verzwaren.

HYDRATEERT
verzacht en herstelt het evenwicht
14

"Salus per aquam"! Start met de hydratatie

		 G
 ebruik: 's Morgens na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, hals en
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

77,00 €/CHF

Cod. LV01005
(154,00 €/CHF x 100 ml)
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STAP

3

HERSTELT HET
EVENWICHT EN
BESCHERMT
WIST JE DAT:

Het amandelzuur dat
aanwezig is in bittere
amandelen helpt om de meest
oppervlakkige rimpels te
voorkomen en te behandelen
door een delicate peelende
werking uit te oefenen.

ALFAHYDROXYZUREN

"Vrienden voor de Huid"
Zuren van natuurlijke
oorsprong afkomstig
uit fruit en planten met
hydraterende en peelende
werking op de opperhuid,
die een jongere
look geven.

NIO-SENSYL

Microblaasje met daarin
vooral gistfermenten die te
maken hebben met zink en
mangistan, met als functie
het verminderen van de
gevoeligheid van de huid
door in te werken op tekenen
van ontstekingen en door
de optimale werking van de
huidbarrière te herstellen.

REBALANCING CRÈME
MULTI-EFFECT + AHA (50 ml)
Herstelt en beschermt
• Transversale crème, geschikt voor
alle huidtypes, het bijzondere ervan
is dat deze de huid terug in balans
brengt en bescherming biedt vooral
aan de meer gevoelige en reactieve
huid.
		 G
 ebruik: 's Avonds na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, hals en
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

HARMONISEERT
met de geheimen van de natuur
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Welkom alfahydroxyzuren!

77,00 €/CHF

Cod. LV01003
(154,00 €/CHF x 100 ml)
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STAP

3

HYDRATEERT
H24

HYALURONZUUR

Het is één van de meest
performante ingrediënten.
Het is een volledig
biocompatibele molecule
omdat deze op natuurlijke
wijze geproduceerd wordt
door ons lichaam.

WIST JE DAT:

Hyaluronzuur bestaat in 3
verschillende moleculaire
massa's, elk werkt op een
ander niveau van de huid.
Aan de oppervlakte en
op het tussenniveau zorgt
het voor meer glow en
stevigheid, in de diepte geeft
het dan weer compactheid
en diepgaande hydratatie: de
echte solide basis.

NIOSOOM
NIO-OLIGO 3D

Microblaasjes met daarin
voornamelijk hyaluronzuur
met 3 verschillende
moleculaire massa's die op
elke huidlaag inwerken.

CREAM SORBET
VOCHTINBRENGER (50 ml)
Hydrateert H24
• Hydratatie-elixir. Het hyaluronzuur
speelt de hoofdrol door zowel aan
de oppervlakte als in de diepte in
te werken: stevigheid, hydratatie
en een vollere huid zullen makkelijk
zichtbaar zijn.

HYDRATEERT
Water is de bouwsteen van het leven.
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		 G
 ebruik: 's Morgens na de
reiniging, of indien er behoefte
aan is, aanbrengen op de huid,
de hals en de decolleté met lichte
cirkelvormige massagebewegingen.
Een frequent gebruik tijdens de
dag zorgt voor een constante en
langdurige hydratatie.

77,00 €/CHF

Cod. LV01008
(154,00 €/CHF x 100 ml)

Er bestaat geen leven zonder water
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SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

HYDRATEERT
LIFT
BESCHERMT

LACTOBIONISCH ZUUR

Multifunctioneel ingrediënt
dat belangrijke functies heeft
voor de huidverzorging:
ANTI-AGING, OPLICHTEND,
LICHTERMAKEND,
HYDRATEREND,
KERATINEVERWIJDEREND,
ANTIOXIDANT, BESCHERMEND
TEGEN LICHT, ZACHTMAKEND,
ANTIVLEKKEN,
REGENEREREND.

NIOSOOM
NIO-AGE

WIST JE DAT

Het lactobionisch zuur dat
aanwezig is in het NIO Anti-aging Gezichtsmasker
komt uit de oxidatie van
lactose en is een sterk
wateroplosbaar ingrediënt
met hydraterende,
antioxiderende en
verzachtende werking.

Microblaasjes met daarin
voornamelijk honingextract,
granaatappelpitolie en
magnolol honokiol met
een beschermende en
ontstekingsremmende
functie, vermindert daarnaast
de oxidatieve stress en
verbetert de hydratatie van
de huid.

ANTI-AGING
GEZICHTSMASKER (50 ml)
Hydrateert, lift en beschermt
• Een goede bondgenoot voor
alle huidtypes: haar bijzondere
eigenschap is het bieden van een
diepe hydratatie en hulp tegen
de werking van ontstekingen,
veroudering en verkleuring van de
huid.

VERMINDERT
		oxidatieve stress
20

Rituele thuisspa: de nieuwe mantra over wellness

		 G
 ebruik: Een ruime hoeveelheid
product aanbrengen op het gezicht
en op de hals met behulp van
de vingertoppen en daarbij lichte
cirkelvormige massagebewegingen
maken; 15-20 minuten laten
inwerken zonder af te spoelen, het
product zal volledig geabsorbeerd
worden door de huid.

47,00 €/CHF

Cod. LV01011
(94,00€/CHF x 100 ml)
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SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

MAAKT VOLLER
ONTSPANT
HYDRATEERT

EEN OOGJE IN HET
ZEIL

De oogcontouren zijn
een uiterst gevoelige
zone en vereisen daarom
een zekere regelmaat
in het aanbrengen
van hydraterende en
voedende producten.

WIST JE DAT:

De oogcontouren een
uiterst gevoelige en delicate
zone in het gelaat, die veel
meer onderhevig is aan
aanvallen van buitenaf, en
vroegtijdige veroudering,
dan de andere zones van
het gezicht.

NIOSOOM
NIO-KIOL

Microblaasjes met
salicine (wilgenextract)
met een krachtige
ontstekingsremmende
werking.

INTENSE
OOGCOUNTOUR SERUM

(15 ml)

Maakt voller, ontspant en hydrateert
• Beschermende en anti-aging
werking.
• De oogcontourzone licht op,
zachter en jonger dan ooit.

VOORKOM
		 de tand des tijds
22

					Elk oog heeft zijn blik

lijkt

Gebruik: s Morgens en 's avonds,
na de reiniging, rond de ogen
aanbrengen en met behulp van de
vingertoppen lichte cirkelvormige
massagebewegingen maken tot
het product volledig ingetrokken is.

47,00 €/CHF

zzCod. LV01010
(313,33 €/CHF x 100 ml)
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SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

BESCHERMT
H24

WIST JE DAT:

URBAN COSMETICA is de
meest geschikte term voor
NIO ANTI-SMOGVLOEISTOF,
om te gebruiken voor je
de deur uitgaat, voor een
delicate bescherming tegen
vervuiling.

ONZE RAAD:: Door

dagelijks een ANTIVERVUILING crème aan te
brengen, kan je een barrière
creëren tussen de huid en
externe factoren waarbij
een goede bescherming
van de opperhuid tegen
vervuiling bevorderd wordt.

NIOSOOM
NIO-GSH

Rijk aan glutathion
(element dat aanwezig is in
groenten en fruit) waarmee je
huid altijd ontgift en beschermd
kan blijven, dankzij de
aanwezigheid en alliantie van
natuurlijke UVA- en UVB-filters.

ANTI SMOG VLOEISTOF

(50 ml)

Beschermt tegen vervuiling en UVstralen

REINIGT
		 en verdedigt

		Verdedig jezelf op efficiënte wijze tegen vervuiling
24

• Aanvulling en versterking van de
doeltreffende werking van alle
producten van deze NIOBLU- lijn.
Deze vloeistof heeft het kenmerk
een echte “verdedigingslinie en
bondgenoot” te zijn voor alle
huidtypes, met name de meest
gevoelige huidtypes en met
verkleuring van de huid.
		 G
 ebruik: Een ruime hoeveelheid
product met behulp van de
vingertoppen, lichte cirkelvormige
massagebewegingen tot het
product volledig ingetrokken is.
		

47,00 € /CHF

Cod. LV01009
(94,00 €/CHF x 100 ml)
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Raadpleeg je consulente
om producten te combineren en
de behandeling te vinden die
			het best bij jou past!
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SERUM NAAR KEUZE (GROEP A)

INTENSE HYDRATION SERUM VIT
C + HYALURONZUUR
INTENSIEVE ANTI-VLEK SERUM
+ RESVERATROL

BASISPAKKET
4 STUKS NAAR KEUZE:
2 STUKS NAAR KEUZE TUSSEN
REINIGINGSMIDDEL EN TONER
+ 1 SERUM NAAR KEUZE (A)
+ 1 CRÈMES NAAR KEUZE (B)

4

SLECHTS

147€/CHF

STUKS

in plaats van 203€/CHF
Cod. COMBLV001

CRÈME NAAR KEUZE (GROEP B)
REBALANCING CRÈME MULTI-EFFECT + AHA
BESCHERMENDE CRÈME VOOR DE GEVOELIGE HUID
BESCHERMENDE CRÈME VOOR GEMENGDE/VETTE HUID

%
25

ING
T
R
KO

CREAM SORBET VOCHTINBRENGER

DELUXE SET
6 STUKS NAAR KEUZE:
2 STUKS NAAR KEUZE TUSSEN
REINIGINGSMIDDEL EN TONER
+ 1 SERUM NAAR KEUZE (A)
+ 2 CRÈMES NAAR KEUZE (B)
+ 1 BEHANDELING NAAR KEUZE (C)

6

SLECHTS

250€/CHF
in plaats van 327€/CHF

BEHANDELING NAAR KEUZE (GROEP C)

STUKS

Cod. COMBLV002

ANTI SMOG VLOEISTOF
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%
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K

G
TIN
R
O

INTENSE OOGCOUNTOUR SERUM
ANTI-VEROUDERINGS
GEZICHTSMASKER
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EERSTE TEKENEN VAN VEROUDERING
LEEFTIJD 18+

Een frisse, stralende en gezonde
huid in een paar minuten
ELK PRODUC T IS RIJK
AAN VITALISERENDE EN
ANTIOXIDERENDE MATCHA

ANDERE SUPERFOODS VOEDEN
EN BESCHERMEN, VOOR EEN
STRALENDE HUID, NU EN IN DE
TOEKOMST

Maak je klaar voor een vlekkeloze huid met of zonder make-up!
JAFRA ROYAL Boost is er om je beste en meest frisse look te onthullen.
Deze krachtige producten zijn rijk aan supervoedingsstoffen en maken

HELPT DE EERSTE TEKENEN VAN
VEROUDERING TE VOORKOMEN EN
VERTRAGEN

gebruik van de exclusieve Royal Jelly RJx -technologie om de natuurlijke
anti-verouderingskracht van koninginnengelei te ontsluiten.
Het resultaat: een stralende huid in de toekomst, en buitengewone
resultaten die je meteen kunt ervaren en zien.

30

DE EXCLUSIEVE ROYAL JELLY
RJ X VERHOOGT DE KRACHT, DE STERK TE EN
DE PRECISIE VAN KONINGINNENGELEI

31

		
			
bestemming:

PERFECTIE

96%

				

stelt een betere huid vast
na 2 weken*

De weg naar een stralende huid.

voor

ALLE
HUIDTYPES

SET BOOST
DROGE/GEVOELIGE
HUID

54€/CHF
in plaats van 65€/CHF
OMVAT: A, B, C.

COD. S1065

KAMILLE

Heeft een kalmerende en
verstevigende werking.

DIRECTE
REINIGING

DROGE/GEVOELIGE HUID

Alleen gebruikt,
tellen deze doekjes
als het wassen (en
verstevigen!)
van je gezicht.

DUBBELE
REINIGING

BOOST 2-IN-1
REINIGINGSDOEKJES

32

* Percentage vrouwen die het in een
onafhankelijke consumententest erover eens
waren.

Voor een hoger
niveau van reinheid,
combineren met
Royal Boost Micellair
Reinigingswater.

(30 vochtige doekjes)
Reinigt en verfrist onderweg terwijl de huid met
kokoswater wordt gekalmeerd. Gebruik ze
overal en altijd.
14,00 € /CHF | Cod. BTW-nummer 9005

A. STAP 1
BOOST MICELLAIR
REINIGINGSWATER
(200 ml)

20,00 € /CHF

Cod. 8981

(10,00 €/CHF x 100 ml)

B. STAP 2
BOOST
HYDRATERENDE
CRÈME (50 ml)

25,00 € /CHF

Cod. 8977

(50,00 €/CHF x 100 ml)

C. MASKER
BOOST HYDRATEREND
GEL MASKER (50 ml)

20,00 € /CHF
Cod. 8984

(40,00 €/CHF x 100 ml)
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STAP

STAP

1

2

REINIGT EN
EGALISEERT

HYDRATEERD EN
VERZACHT

2 TOT 3 KEER
PER WEEK

HYDRATEERT EN
REVITALISEERT
WATERMELOEN

AÇAÍ

Rijk aan vitaminen,
verzacht en hydrateert.

Verzacht, kalmeert
en geeft energie met
antioxidanten.

ALOE

Hydrateert, verzacht
en versoepelt de
huid.

95%

STAP 1

BOOST MICELLAIR
REINIGINGSWATER (200 ml)

STAP 2

BOOST HYDRATERENDE
CRÈME (50 ml)

Reinigt en hydrateert met zacht micellair water, spoelen is niet nodig. Hydrateert en verzacht met opvullend
hyaluronzuur.
Gebruik: Veeg je gezicht en hals twee keer per dag af met een
Gebruik: Tweemaal per dag na het reinigen
doordrenkt doekje.
aanbrengen.
34

*Percentage vrouwen die het in een onafhankelijke consumententest erover eens waren.

MASKER

BOOST HYDRATEREND
GEL MASKER (50 ml)

Hydrateert en revitaliseert onmiddellijk met
voedende watermeloen.
Gebruik: Breng 2-3 keer per week een dun
laagje aan op een schone huid. 20 minuten laten
inwerken, daarna grondig afspoelen.

stelt een mooiere
en verfijnde huid
vast na slechts 2
weken*
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BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

HUID MET ACNE
LEEFTIJD 14 +

ONVOLKOMENHEDEN
EN PUISTJES?
WORD SMART!

Royal Jelly RJx

Honinggist
van Zwarte Bijen

RESULTATEN:

98%
NA 4 WEKEN

Een eenvoudig en holistisch ritueel in 4-stappen voor alle huidtypes
en leeftijden, van tieners tot volwassenen, dat werkt met het natuurlijke
microbioom van de huid om acne en puistjes veilig, zacht en effectief te
behandelen en te voorkomen.
Het combineert de wetenschap van het microbioom met ingrediënten zoals
salicylzuur, krachtige natuurlijke extracten en Royal Jelly RJx-technologie om
het microbioom in balans te brengen, overtollig talg te verwijderen, poriën te
ontstoppen en de huid te hydrateren. Hierdoor blijft de huid schoon en worden
bijwerkingen zoals roodheid en schilfers tot een minimum beperkt.
De Clear Smart-lijn is ontwikkeld om de belangrijkste oorzaken van acne en
puistjes - namelijk overtollig talg, verstopte poriën en bacteriën die acne en
puistjes veroorzaken - effectief maar mild aan te pakken en te behandelen.
36

van de personen
is het ermee eens
dat het nieuwe onvolkomenheden
helpt te voorkomen*.

Salicylzuur

Extract
van moerasspirea

*Percentage deelnemers dat het in een onafhankelijke

consumententest in de VS en Mexico erover eens was.
Het ritueel bestaat uit een Reinigingsschuim en Gezichtstonic met mat-

terend effect, Actieve Gel tegen huidonzuiverheden, Poriebalancerende
Hydraterende Gel, Zonbescherming voor het Gezicht met matterend
effect SPF 25.

Bisabolol
37

SCHONERE HUID

SET CLEAR
SMART

94€/CHF
OMVAT: A, B, C, D, E,

COD. S1253

* 76% van de deelnemers was het in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico erover eens.

B.

A.

C.

STAP 1
REINIGEN EN VERSTEVIGEN
A.

CLEAR SMART
REINIGINGSSCHUIM
MET MATTEREND
EFFECT (125 ml)

20,00 € /CHF
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*

IN SLECHTS 7 DAGEN

in plaats van 111 €/CHF

Cod. 43034
(16,00 €/CHF x 100 ml)

B.

CLEAR SMART
GEZICHTTONIC MET
MATTEREND EFFECT

(200 ml)

22,00 € /CHF

Cod. 43028
(11,00 €/CHF x 100 ml)

D.

STAP 2
PAKT
ONVOLKOMENHEDEN AAN

C.

ACTIEVE CLEAR
SMART GEL TEGEN
VLEKKEN (15 ml)

17,00 € /CHF

Cod. 43026
(113,33 €/CHF x 100 ml)

E.

STAP 4
BESCHERMEN EN
MATTEREN

STAP 3
HYDRATEREN EN
REINIGEN

D.

CLEAR SMART
HYDRATERENDE
PORIEBALANCEREND GEL
(50 ml)

25,00 € /CHF

Cod. 43032
(50,00 €/CHF x 100 ml)

E.

CLEAR SMART
ZONBESCHERMING VOOR HET
GEZICHT MET MATTEREND
EFFECT SPF 25 (50 ml)

27,00 € /CHF

Cod. 43030
(54,00 €/CHF x 100 ml)
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1

REINIGT EN VERSTEVIGT
HONINGGIST VAN
ZWARTE BIJEN

Brengt het microbioom van
de huid weer in balans en
vermindert overtollig talg.

NA 4
WEKEN

100%

SALICYLZUUR

Ontstopt de poriën en
helpt acne-bacteriën te
bestrijden om puistjes te
verminderen.

Is het ermee eens
dat het uiterlijk
en het gevoel van
de huid verbeterd
wordt*

2

PAKT ONVOLKOMENHEDEN AAN

STAP 1

CLEAR SMART
GEZICHTTONIC MET
MATTEREND EFFECT
(200 ml)

Reinigt en verstevigt
• Verfrist de huid onmiddellijk
door overtollig talg te
verwijderen. Helpt de poriën
schoon te houden, vermindert
huidpuistjes.
Gebruik: Veeg je gezicht
twee keer per dag af met een
doordrenkt doekje.

STAP 2

ACTIEVE CLEAR
SMART GEL TEGEN
VLEKKEN (15 ml)

NA 4
WEKEN

Pakt onvolkomenheden aan

99%

Is het ermee eens
dat overtollig talg
en dode huidcellen
vermindert
worden*.

		 • Vermindert vlekken en puistjes
na slechts 4 uur**.

Gebruik: Na de gezichtstoner 2
keer per dag direct op pukkels
en puistjes aanbrengen.

EXTRACT VAN
MOERASSPIREA

Ondersteunt de natuurlijke
barrières van de huid en
helpt overtollig talg onder
controle te houden.
STAP 1

CLEAR SMART
REINIGINGSSCHUIM
MET MATTEREND
EFFECT (125 ml)

Reinigt zacht
• Verwijdert overtollig talg en
ontsluit de poriën om vlekken en
puistjes te bestrijden.
Gebruik: Twee keer per dag op
het vochtige gezicht en de hals
masseren. Grondig uitspoelen.
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NA DE EERSTE
TOEPASSING

88%

is het ermee eens dat
het product onmiddellijk
handelt*

*Percentage dat het in een onafhankelijke consumententest erover eens was
**8 van de 10 waren het in een onafhankelijke consumententest erover eens
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3

HYDRATEERT EN REINIGT

LACTOBACILLUSGIST

Probiotisch actief bestanddeel
dat de huid kalmeert en
de natuurlijke barrières
versterkt.

ARGININE

100%

is het ermee
eens dat de huid
gehydrateerder
en minder ruw
is*

4

BESCHERMT EN MATTEERT

Aminozuur, wijk aan
antioxidanten, dat schade
van vrije radicalen helpt
bestrijden.

STAP 4

CLEAR SMART
ZONBESCHERMING
VOOR HET GEZICHT
MET MATTEREND
EFFECT SPF 25 (50 ml)

Beschermt en matteert
• Gerichte, niet-vette UVbescherming voor de onzuivere
huid.
Gebruik: Elke ochtend na de
hydratatie aanbrengen.

STAP 3

BISABOLOL

Actief bestanddeel op basis
van kamille dat kalmeert,
balanceert en hydrateert.

CLEAR SMART
HYDRATERENDE
PORIEBALANCEREND GEL
(50 ml)

KONINGINNENGELEI

Bioactief ingrediënt rijk aan
essentiële antioxidanten,
mineralen en aminozuren

Hydrateert en reinigt
• Ultra-lichte hydratatie met controle
over glans, onvolkomenheden en
overtollig talg gedurende de dag.**
Gebruik: Tweemaal per dag aanbrengen
na het reinigen.

NA 4
WEKEN

9 VAN DE 10

merken een zachtere,
evenwichtigere en
beschermde huid
met een verbeterde
textuur op**.
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*Percentage van mensen dat het in een onafhankelijke consumententest erover eens was.
**In een onafhankelijke consumententest was 89% het erover eens dat het product gedurende de dag controle over de talg biedt
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onmiddelijk

GLANS

Merk in korte tijd een betere huid op

RIVITALISERENDE
REINIGINGSPOEDERS (75 g)

PARELSTUKJES
De parelstukjes
scrubben zachtjes
om een gladde en
stralende huid te
creëren.

Reinigt en verheldert

De poederformule verwijdert voorzichtig resten
op het oppervlak.
Belangrijkste ingrediënten: Parelstukjes.
Gebruik: Meng twee keer per dag een kleine
hoeveelheid met water, masseer op het gezicht
en spoel het daarna grondig af.
		
27,00 €/CHF
Cod. 41984
(36,00 €/CHF x 100 g)
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MILDE
GEZICHTSSCRUB (75 ml)

Exfolieert

De microsferen glijden over de
huid om dode cellen en resten te
verwijderen voor een gezonde,
gladde uitstraling.
Belangrijkste ingrediënten:
kamille-extract, vitamine E, allantoïne,
muntbalsemolie, brandnetelextract,
honing.
Gebruik: Masseer 2-3 keer per
week een kleine hoeveelheid op de
vochtige huid. Spoel het grondig uit.

25,00 €/CHF

Cod. 35223
(33,33 €/CHF x 100 ml)

MALIBU MIRACLE
REINIGEND
GEZICHTSMASKER (50 ml)

Verzacht en egaliseert de huid.

Vochtinbrengende en exfoliërende
bestanddelen verzachten de huid,
terwijl pepermuntextract de poriën
vernauwt.
Belangrijkste ingrediënten:
glycerine, gerstemeel, zinkoxide,
meel van zoete amandelen, honing,
pepermuntolie, groene muntolie.
Gebruik: Masseer 2-3 keer per
week een kleine hoeveelheid op
de vochtige huid. 20 minuten laten
inwerken, daarna grondig afspoelen.

25,00 €/CHF

Cod. 55442
(50,00 €/CHF x 100 ml)

PEPERMUNT

Brengt de talg in
evenwicht en heeft een
verzachtend effect.

REINIGT &
GEEFT GLANS
De intensieve behandelingen creëren een onmiddellijke verbetering van de huid.
46
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		GOUD

RIJPE HUID
LEEFTIJD 50 +

de kracht van

Herontdek een stevige huid, dankzij een waardevolle bioactieve stof.
* GOUD COMPLEX

helpt de elasticiteit en
vitaliteit van de rijpere huid
te herstellen.
EXTRACT VAN LOTUSBLOEM

Verbetert de elasticiteit en bevordert een
gladde en stevige huid.

GISTEXTRACT
SOJA-ISOFLAVONEN

Zorgt voor kalmerende
hydratatie en beschermt de
huid met antioxidanten.

Helpen de tekenen van
huidveroudering te minimaliseren
en verzachten de huid.

A.

GOLD REVITALISERENDE
REINIGER & TONIC (125 ml)

GOLD ULTRA HYDRATERENDE
EN REVITALISERENDE CRÈME SPF 15 (50 ml)

C.

GOLD HYDRATEREND EN
VERSTEVIGEND VOOR DE NACHT (50 ml)

Reinigt en verstevigt

Beschermt

Verstevigend

De sulfaatvrije formule verwijdert
onzuiverheden en verzacht de huid met
antioxidanten.

Helpt de dichtheid, elasticiteit en stevigheid van de huid te
verbeteren en beschermt tegen vrije radicalen.

Verbetert de stevigheid en elasticiteit van de huid
aanzienlijk en hudrateert langdurig.

Belangrijkste ingrediënten: Geavanceerd Intellishield+,
hexapeptide 12, papaja-extract, boter van kokumzaad, sojaisoflavonen.

Belangrijkste ingrediënten: Goud Complex*,

Gebruik: Elke ochtend op de
gereinigde huid masseren.

Gebruik: Elke avond na de oogverzoging op de
gereinigde huid van gezicht en
hals aanbrengen.

Belangrijkste ingrediënten:

Goudcomplex*, vitamine E, provitamine B5,
allantoïne.
Gebruik: Masseer twee keer per dag
zachtjes in op gezicht en hals, vermijd daarbij
de huid rond de ogen. Grondig afspoelen.
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B.

29,00 € /CHF | Cod. 80686
(23,20 €/CHF x 100 ml)

69,50 € /CHF | Cod. 89586

(139,00 €/CHF x 100 ml)

glucosamine, algenextract, gistextract, carrageen,
natrium PCA.

69,50 € /CHF | Cod. 56026
(139,00 €/CHF x 100 ml)

D.

GOLD OOGBEHANDELING
MET LIFTEND EFFECT (15 ml)
Verfrist de oogcontouren

Klinisch bewezen aminozuren minimaliseren
de zichtbaarheid van wallen en donkere
kringen.

Belangrijkste ingrediënten: Goud

Complex*, lupine-eiwit, extracten van
alfalfazaad, pepermunt, physalis en lotus.

Gebruik: Masseer zachtjes
een kleine hoeveelheid op de
oogcontour, twee keer per dag voor de
hydraterende crème.

37,00 € /CHF | Cod. 84672
(246,67 €/CHF x 100 ml)
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RIJPE HUID
LEEFTIJD 50 +

		GOUD in capsule
		

De zuiverste vorm van vitamine A

RETINOL
Helpt de huid gladder te
maken met een jonge
uitstraling.

ETHERISCHE NARCISSUS-WAS
GOLD INTENSIEVE CAPSULES
MET RETINOL (30 capsules)

Huidverzachtende agent.

Anti-rimpel

Een exclusieve behandeling die retinol, de
zuiverste vorm van vitamine A, in de diepere
lagen van de huid brengt, waardoor vlekken,
fijne en diepe lijntjes die veroorzaakt worden
door veroudering en de zon aanzienlijk worden
verminderd.
Gebruik: s Avonds na de moisturizer
aanbrengen. Draai de capsule open en breng
het product aan op het gezicht en de hals.

62,00 €/CHF | Cod. 89199
50
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REINIGER NAAR KEUZE (GROEP A)

GOLD REINIGER EN TONIC REVITALISEREND

4

SLECHTS

159€/CHF
in plaats van
MAX 218€/CHF

BEAUTY DYNAMICS REVITALISERENDE
REINIGINGSPOEDER
DEFY HYDRATERENDE GEZICHTSREINIGER

STUKS

Cod. COMB004

OOGBEHANDELING NAAR KEUZE (GROEP C)

MAX

GOLD SET

2

ING
ORT
K
5%

GOLD OOOGBEHANDELING MET LIFTEND EFFECT
LONGEVITY REVITALISERENDE CRÈME
VOOR OOGCONTOURCRÈME

CRÈME NAAR KEUZE (GROEP C)
GOLD ULTRA HYDRATERENDE EN REVITALISERENDE CRÈME SPF 15
GOLD HYDRATERENDE EN VERSTEVIGENDE NACHTCRÈME

4 STUKS NAAR KEUZE:
+ 1 REINIGER NAAR KEUZE (A)
+ 1 OOGBEHANDELING NAAR KEUZE (B)
+ 2 GOLD CRÈMES NAAR KEUZE (B)
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ROYAL
JELLY

Al tientallen jaren populair.
Jafra - de meest populaire lijn voor
de huidverzorging, geformuleerd
met een exclusief ingrediënt:
Koninginnengelei

89%

stelt een merkbaar
stralende huid vast na
slechts 2 weken*

BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

ALLE HUIDTYPES
& ALLE LEEFTIJDEN

ZONNEBLOEM

Geeft energie en verzacht
de huid met vitamine E.

KONINGINNENGELEI

Een stof geproduceerd door
honingbijen die rijk is aan essentiële
voedingsstoffen
voor de huid.

SERUM
INTENSIEF
LIFTING

RIJST-EXTRAC T

Verzacht, kalmeert en zuivert de huid
en bevordert de vitaliteit.

HYALURONZUUR

Trekt vocht aan en houdt het vast voor
langdurige hydratatie.

ROYAL JELLY
KONINGINNENGELEI GEL MET
LIFTEND EFFECT

(7 flesjes van 7 ml).
Anti-verouderingskuur

• De 28-daagse anti-verouderingskuur biedt snelle
resultaten.
• Verbetert drastisch de stevigheid en elasticiteit van
de huid.

Belangrijkste ingrediënten: Koninginnengelei,
extracten van zonnebloem, physalis, lotus en
mirteblad, lecithine, pentylene glycol.

WAAROM JAFRA ROYAL JELLY?
•B
 eproefde formules die van top tot teen
hydrateren en verzachten
•H
 et karakteristieke ingrediënt van JAFRA,
koninginnengelei, zorgt voor een rijke voeding.
54

•Z
 orgt voor een compacte, stralende en
jeugdige huid.

SHEABOTER

Zorgt voor zachte hydratatie en is rijk
aan antioxidanten.

Gebruik: Breng gedurende 28 dagen 1/8 ampul
twee keer per dag aan op een gereinigd gezicht en
hals.

PHYSALIS

Een plant, rijk aan oxidanten,
die helpt de huid te verhelderen
en te beschermen.

69,00 € /CHF
Cod. 87406

*Percentage vrouwen die het in een onafhankelijke consumententest erover eens waren.
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koninklijk +

VERNIEUWD

		Maakt de huid van top tot teen zacht en gezond.

ROYAL JELLY
LIPPENBALSEM (3,7 g)

Verzacht en voedt de lippen
Koninginnengelei, bosbessenextract en
vruchtenpitoliën helpen de lippen zacht en
gezond te houden.
Gebruik: de hele dag door of naar behoefte
op de lippen aanbrengen.
19,00 € /CHF | Cod. 8712
(513,51 €/CHF x 100 g)

ROYAL
JELLYI EXTRA
VERZACHTENDE
BALSEM (25 g)

SESAMZAADOLIE
Verzacht en voedt
met vitamine E en
vetzuren.

Verzacht en beschermt droge
lichaamszones
Deze multi-werkzame balsem
verbetert onmiddellijk de
uitstraling en het gevoel van
een ruwe, geïrriteerde huid.
Uitstekend voor ellebogen,
nagelriemen, knieën, hielen
en andere droge plekken op
de huid.

EXTRACT VAN
BOSBESSEN

Voedt en beschermt
met flavonoïden en
andere antioxidanten.

Gebruik: Masseer indien
nodig in op droge plaatsen.
21,00 €/CH

Cod. 4361

(84,00 €/CHF x 100 g)

ZADENBOTERS

IDEAAL VOOR:
Eelt en zeer ruwe
plekken

Irritatie door
veelvuldig handen
wassen

Een mengsel
van boters van
sheazaad, cacao en
kokum, verzacht en
kalmeert de huid met
antioxidanten.

AMANDELOLIE

Probleemgebieden
zoals ellebogen,
knieën en nagelriemen

Hydrateert de huid
en helpt schade door
milieu-invloeden te
voorkomen.

Brandwonden en
verwondingen
door veeleisende
weersomstandigheden

ABRIKOZEN
PITOLIE
56

Zorgt voor een voedende
hydratatie en scrubt de huid
op milde wijze.
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ONWEERSTAANBAARE KLEUR

MATTE
HYDRATIE

Elke fluweelzachte tint
dompelt de lippen in
koninginnengelei en maakt
ze zacht, gehydrateerd en
levendig.

Verrijkt met Royal
Jelly RJX, deze romige
formule in verschillende
tinten droogt de lippen
niet uit.

verwende

LIPPEN

Voorzie je lippen
		
van overvloedige voeding.
Het model draagt Besame Mucho Luxury Lippenstift met mat effect.

al
Cor

s|3

611

9

1

612

f|3
Ree

ño

Est

ari

rell
a

la C

Ho
2

12

| 36

| 900

Chip
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Ultravoedende hydratatie in 7 moderne, matte tinten.
22,00 €/CHF (550,00 €/CHF x 100 g)

2

LUXURY
LIPPENSTIFT MET MAT EFFECT
(4
g)
LUXURY LIPPENSTIFT (4 g)
Onze meest luxueuze formule biedt een romige, satijnzachte hydratatie. | 22,00

€/CHF (550,00 €/CHF x 100 g)

Chipotle | 9002

Feeling Fuego | 9003

Bésame Mucho | 36120

Coral Reef | 36121

Haute Berry | 8993

Beige Chiffon | 8987

Coral Chic | 8990

Rose Nouveau | 8999

Estrellas | 36119

Hola Cariño | 36122

Regal Red | 8998

Parisian Pink | 8996

Pink Satin | 9001

Spiced Plum | 8991

Hot Toddy | 8985

Regal Rose | 8994

Luxe Apricot | 8995

Gilded Bronze | 8992

Royal Reina | 36123
58

Royal Ruby | 8997
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VITAMINE C

definiërend +

VERBLINDEND

Diana
8759

Zorgt voor gladde en
vollere lippen.

Twee essentiële koninklijke producten voor gedefinieerde en gehydrateerde lippen.
Kate
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PERFECTE
KOPPEL

Elke tint van de
Lippotlood is
gemaakt om perfect
aan te sluiten bij
de lippenstiften en
lipglosses van Luxury.
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en hydrateert de lippen met
Royal Jelly RJX.
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LUXURY
LIPPENPOTLOOD (1,03 g)

LIPGLOSS
LUXURY (8 ml)

Verzachtende tinten die passen bij
de Jafra Royal Luxury lippenstiften.

Oogverblindende en
schitterende tinten die de lippen
zacht en jeugdig houden.

15,00 €/CHF
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(1.456,31 €/CHF x 100 g)

20,00 €/CHF

(250,00 €/CHF x 100 ml)
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VOEDINGSTOFFEN

						
nooodzakelijk
Royal Jelly RJ versterkt de voordelen van koninginnengelei.
		

X

LUXURY
MASCARA (9 g)
De multi-actieve mascara
die de wimpers voedt en
versterkt.

26,50 € | cod. 9004
(294,44 € x 100 g)

1

DOORSCHIJNEND
MAT GEZCIHTSPOEDER (9 g)
Minimaliseert glans, poriën en rimpels
voor een gladde finish.
Geschikt voor alle huidkleuren.

34,50 €/CHF

Cod. 8423
(383,33 €/CHF x 100 g)
44
60
62

6

VERMINDERT

Rimpels of vlekken
tegengaan en de
tekenen van veroudering
bestrijden met
koninginnengelei.
45
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VERHELDERT

Blanc L1
35090

TOTALE
DEKKING

met matte finish

beschermt. maakt volmaakt.

Cream L3
35088

Twee formules voor een zijdezachte dekking die de huid verzorgt.

Buff L5
35091

LICHTE
FORMULE

+ finish met soft-focus

VERHELDERENDE
FOUNDATION
		SPF 20 (30 ml)

Fair
L2
34024

Bronze
D2
34030

Nude L4
34025

Spice D4
34031

Bare
L6
34026

Natural
M2
34027

Tawny
M4
34028

Honey
M6
34029

Bare
M3
35093

Warm
Almond
D3
35092

Voorkomt de tekenen van
veroudering en laat de huid er
stralend uitzien.

Golden
Walnut D5
35089

32,00 €/CHF

(106,67 €/CHF x 100 ml)

VERHELDERENDE
FOUNDATION IN EEN
STICK (11 g)
Beschermt de huid met
bestanddelen tegen
verontrijniging en een medium
tot volledige dekking.

33,00 €/CHF

(300,00 €/CHF x 100 g)
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BEREID
		 		 je huid voor

A.

Omdat een perfect make-up begint met huidverzorging.

A. VERHELDERENDE PRIMER VOOR DE
OGEN (15 ml)

B. MATTERENDE

GEZICHTSPRIMER
(30 ml)

Breng het product in de binnenste ooghoeken en op
andere plaatsen die je wilt verhelderen, highlighten of
accentueren aan.

De fluweelzachte formule
absorbeert overtollig talg
in de T-zone en andere
zones, verwijdert glans en
minimaliseert de poriën.

Gebruik:
Rond de ogen en waar nodig om te verhelderen en te
highlighten aanbrengen.

Belangrijkste
ingrediënten:

15,50 €/CHF | Cod. 31126
(103,33 €/CHF x 100 ml)

Squaleen maakt de huid
voller en gehydrateerder;
siliconenpoeder met diamant
zorgt voor een matte finish.

Gebruik:
Breng na de hydratatie een dun
laagje aan op een schone huid.

C.

28,00 €/CHF | Cod. 53031
(93,33 €/CHF x 100 ml)

C. GEZICHTSPRIMER
(30 ml)
Hydraterende primer
die poriën en fijne lijntjes
vermindert voor een gladde,
langhoudende make-upapplicatie.

Gebruik: Breng na de
hydratatie een dun laagje
aan op een schone huid.

Belangrijkste
ingrediënten:
Vitamine A en E bieden
antioxiderende voordelen.

B.
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23,00 €/CHF

Cod. 31791
(76,67 €/CHF x 100 ml)

67
15

ONZICHTBAARE

SLUIER

Bedek je huid met ultrazachte formules.

HYDRATEREND

Light
31641

Medium
31646

Deze verzachtende formule
is ideaal voor de droge huid
en biedt een voedende en
rijke hydratatie.

Light L2
93062

Medium M2
93072

CC PERFECTE
HUIDCRÈME
SPF 15 (30 ml)
Een volle satijnen
formule, biedt
bescherming tegen
de zon en een
gedoseerde dekking
terwijl het een egale
teint bevordert.

APPLICATIE:

Belangrijkste
ingrediënten:
Komkommerextract
verzacht;
zoethoutextract
verheldert.

CC CONCEALER CRÈME
SPF 20 (1,8 g)

24,50 €/CHF

Een concealer die beschermt
tegen beschadiging door de
zon en onvolkomenheden
camoufleert met een lichte,
ademende dekking.

(81,67 €/CHF x
100 ml)

Belangrijkste ingrediënten:
Komkommerextract verzacht
en hydrateert; extract van
rijstzemelen bevordert een
gelijkmatige teint

11,00 €/CHF

LICHT
EN FRIS

Dekking +
bescherming
tegen de zon!
68

beschermt en

(611,11 €/CHF x 100 g)

EGALISEERT
Camoufleert onvolkomenheden en verzorgt je huid.

69

Tan
Cod. 51096

Caramel
Cod. 51098

Buff
Cod. 51100

Cream
Cod. 51099

TOTALE
DEKKING +
ZERO GLANS

via het

- licht
- matterend
- vormbaar

LICHTHEID
70

Verminder de poriën met dit multi-werkend matterend product.

Wheat
Cod. 51097

BETER GEZICHT

COMPACT EN MAT
GEZICHTSPOEDER (9 g)
Een licht compact poeder dat
onvolkomenheden camoufleert
met een vormbare dekking en de
huidteint matteert.

Gebruik: p de blote huid of over

Op make-up of blote huid
aanbrengen, beginnen
met een dun laagje. Goed
uitspreiden en herhalen
tot de gewenste dekking
is bereikt.

de primer in laagjes aanbrengen om
de gewenste dekking te verkrijgen.

23,50 €/CHF

(261,11 €/CHF per 100 g)
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98%

ALWAYS VLOEIBARE
FOUNDATION SPF15 (30 ml)
De volledig dekkende,
langhoudende formule, verrijkt
met SPF, biedt een onberispelijke
dekking tot wel 12 uur lang*.

merkt een duur
van maximaal 12
uur op**

Gebruik: Gebruik een kwast of
sponsje voor foundation om het
product op de gewenste zones te
deppen.

25,00 €/CHF

(83,33 €/CHF per 100 ml)

perfectie

NON STOP
72

Perfect met ultra-langhoudende foundation.

*In een onafhankelijke consumententest was 98% het erover eens dat het tot 12 uur dekking biedt.
**Percentage dat het in een onafhankelijke consumententest erover eens was.

Golden Tan
Cod. 42304

Ivory
Cod. 42309

Natural
Cod. 42308

Shell
Cod. 42306

Honey
Cod. 42311

Natural Tan
Cod. 42303

Bisque
Cod. 42310

Buff
Cod. 42307

Soft Ivory
Cod. 42302
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SUGGESTIES

Breng de foundation van het
midden van het gezicht naar buiten
toe aan.

NIEUWIGHEID

VLOEIBARE MATTE
FOUNDATION (30 ml)

vind jouw

74

MATTEREND
PRODUCT

Ontdek een hydraterende dekking met een matte finish.

De anti-glans formule biedt een
medium dekking en vervaagt
onvolkomenheden.

Golden Honey | 52911

Belangrijkste ingrediënten:
Vitamine E hydrateert en
beschermt tegen beschadiging.

Warm Ivory | 52900

28,00 €/CHF

(93,33 €/CHF x 100 ml)

Shell | 4381

Natural | 4380

Buff | 4379

Ivory | 4378

Bisque | 4377

Honey | 4376
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Sun
Kissed

FARD (3,8 g)
Een luxueuze, zijdezachte
poederblush die gemakkelijk
vervaagt voor een ideale
dekking en een natuurlijke finish.
Geformuleerd met antioxidante
vitamine C en E.

24,50 €/CHF

(644,74 €/CHF x 100 g)

Sunset

76

Copper
31231

Bronze
31206

Terra Cotta
31216

Sun Divine
31236

Sun Kissed
31196

Rose Oro
31191

Sunset
31226

Plum Rose
31221

Soft Peach
31211

Durazno
31201
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Blossom
42191

Sea Go
dd
42195 ess

Sienna
42194

het is voldoende om een beetje

WATER TOE
TE VOEGEN
78

		De bevochtigde kwast geeft intensiteit.

Vines
42192

NIEUWIGHEID
TRIO POEDEROOGSCHADUW (4,2 g)
Creëer verschillende ooglooks
met deze oogschaduw in drie
op elkaar afgestemde tinten.
Droog aanbrengen voor een
lichte kleur of nat voor maximale
levendigheid.

Belangrijkste ingrediënten:
Vitamine A, C en E bieden
antioxiderende voordelen.

26,00 €/CHF

(619,05 €/CHF x 100 g)

Mystic
31971

Drama
31961

Cappuccino
31966
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C. OOGPOTLOOD (1 g)
Klassieke definitie
De langhoudende formule geeft een
levendige kleur die niet uitloopt of
vervaagt.

A. EYELINER MET FIJNE
PUNT ZWART ONYX (3 ml)

Belangrijkste ingrediënten:
Vitamine E verzacht en
hydrateert.

Eenvoudige en nauwkeurige
aan te brengen. Combineert
gebruiksgemak met snelle droging
en ongelooflijke precisie.

12,00 €/CHF

Brown
Cod. 77395

C.

(1.200,00 €/CHF x 100 g)

17,00 €/CHF

Cod. 31671
(566,67 €/CHF x 100 ml)

D. OOGPOTLOOD MET
BEWEEGBARE PUNT

RETOUCHEREN

Black
Cod. 77385

(0,28 g)

Voor een perfect lijntje,
verwijder vlekken met
een doekje gedrenkt in
micellair water.

Zelfscherpende precisie
Het potlood met fijne punt
garandeert waterbestendige
precisie en definitie.

Belangrijkste ingrediënten:
Vitamine E en squaleen zorgen
voor een langdurige hydratatie.

13,00 €/CHF

(4.642,86 €/CHF x 100 g)

B. EYELINER KAJAL (3,5 g)
Gedoseerd pigment
Zorgt voor intensiteit met een
gemêleerde, aanpasbare textuur.

Gebruik: Op de wimperlijn of de
binnenste ooghoek aanbrengen.
Gebruik een doekje of een vinger
om het pigment te verspreiden.

B.
A.

15,00 €/CHF

E. EYELINER VLOEIBAAR
ZWART (4 g)
Ultieme precisie
Het ultrafijne kwaltje omsluit de
wimperlijn voor een perfecte definitie.

Cod. 32001
(428,57 €/CHF x 100 g)

Belangrijkste ingrediënten:
Capryl glycol verzacht de huid
.

D.
Deep Brown
Cod. 31136

Jet Black
Cod. 31131

17,00 €/CHF

Cod. 31676
(425,00 €/CHF x 100 g)

Onvergetelijke
80

BLIK

E.
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DUO EYELINER
BLACK/WHITE (1 g)
Verheldert en definieert
Twee rijk gepigmenteerde tinten
bieden veelzijdige definitie.

Gebruik: Breng de lichte tint aan
op de contouren van het ooglid of de
binnenste ooghoeken. Gebruik de
donkere tint voor dagelijkse definitie.
		

15,00 €/CHF

B.

Cod. 51151
(1.500,00 €/CHF x 100 g)

INTENSE

82

BLIK

Kies tussen subtiele definitie en gedurfde diepte.
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VERLICHT!

flick.

SPEKTAKEL
IN TWEE TONEN

B.

Briljante metallic tinten
gecombineerd met
gedurfde neutrale tinten.

Gold +
Intense Brown

Silver +
Metallic Jeans

Rose Gold +
Metallic Grey

15,00 €/CHF

15,00 €/CHF

15,00 €/CHF

Cod. 52068
(1.500,00 €/CHF
x 100 g)0
Cod. 51151
(1500,00 € per
100 g )

30
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Cod. 52067
(1.500,00 €/CHF
x 100 g)

Cod. 52066
(1.500,00 €/CHF
x 100 g)
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Deep Brown | 31162

Medium Brown | 31161

Brown Ebony | 26026

Natural Brown | 26025

B.

B. WENKBRAUWPOTLOOD (1 g)
Vormt en schaduwt
VORM je wenkbrauwen tot in de perfectie
met een natuurlijke finish
		

Belangrijkste ingrediënten:
Jojoba zaadolie en mineralencomplex
voeden en hydrateren.

12,00 €/CHF

(1.200,00 €/CHF x 100 g)

PERFECTE

		WENKBRAUWEN
		
86

Maak je droomwenkbrauwen een realiteit.
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WIMPER
		ontwikkelde
MASCARA LUXE
GEBOGEN WIMPERS (9 g)

19,00 €/CHF

(211,11 €/CHF x 100 g)

LIFTEN +
KRULLEN
A.

Black
Cod. 31801
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B. LIPPENSTIFT MET
INTENSE KLEUR (4 g)

A. LIPPOTLOOD MET BEWEEGBARE
PUNT (0,28 g)

De romige formule, verrijkt
met avocadoboter, geeft
een rijke kleur en essentiële
voeding.

Potlood dat waterbestendig is en
nauwkeurige definitie geeft met een
onstuitbare kleur.

17,00 €/CHF

Belangrijkste ingrediënten:

(425,00 €/CHF x 100 g)

Vitamine C zorgt voor zachte en vollere
lippen.

11,00 €/CHF

(3.928,57 €/CHF x 100 g)

Maroon | 31156

Amor
Cod. 31341

Indian Coral
Cod. 31346

Classic Pink
Cod. 31366

Fantasia Pink
Cod. 31371

A.

Coffee | 31146
B.

Indian Coral
Fantasia Pink
Amor
Neutral | 31151
Classic Pink

Belangrijkste ingrediënten:
Jojobaolie kalmeert en hydrateert;
Vitamine C verzacht.

90
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A. LIPPENSTIFT MET INTENSE
KLEUR EN MAT EFFECT (4 g)

B. LIPPENSTIFT MET
TOTALE BESCHERMING
SPF 15 (4 g)

Lichte, gepigmenteerde lippenstift
met hydraterende werking die de
lippen met een matte kleur omhult.

Beschermende en
antioxiderende lippenstift met
levendige kleuren.

17,00 €/CHF

(425,00 €/CHF x 100 g)

17,00 €/CHF

(425,00 €/CHF x 100 g)

Flirt
4345

Belangrijkste ingrediënten:
Vochtinbrengende en antioxidante
vitamine E

Think Pink
Hydra
Cod.Pink
31446

Lust
4342

Seduction
4344
Almost Nude
Cod. 31451
Crush
4341

Red Satin

A.

Antique Pink
Cod. 31461

Attraction
4343

B.
Bare It All
4651
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Coral Sunset
Cod. 31471

EXTREME
LIPPEN
Een overdosis aan kleur en hydratatie

93

VLOEIBARE
LIPPENSTIFT/LIPGLOSS (8 ml CAD.)
HYDRATERENDE
LIPPENSTIFT (4 g)

Breng ze apart aan voor een discrete look of
samen voor intense kleur en glans.

Vitamine E zorgt voor intensieve hydratatie
en beschermt tegen oxidatieve stress.

Breng de transparante Lipgloss over
vloeibare lippenstift aan voor een stralende
finish.

Belangrijkste ingrediënten:
Squalaan, glycerine en kunaigras zorgen voor een
rijke hydratatie.

17,00 €/CHF

425,00/CHF x 100 g)

17,00 €/CHF
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Tawny
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Misty
Rose
31301

Peach
Creme
32036

Pink
Petal
31331

Rich
Cabernet
31326
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Plush
Peony
31311

TRANSPARENTE LIPGLOSS (8 ml)
Classic Pink

Lipgloss die de lippen hydrateert
dankzij de aanwezigheid van vitamine
E, waardoor ze glanzend en levendig
worden.
Gebruik het alleen of over je favoriete
lippenstift om de kleur op een
schitterende manier te laten uitkomen.
Cod. 31926

12,00 €/CHF

(150,00 €/CHF x 100 ml)
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		FRISSE

EN GEHYDRATEERDE
							huid.

A. GEZICHTS-MAKE-UP REMOVER
VOOR OGEN EN LIPPEN (100 ml)
Verwijdert op milde wijze zelfs
waterbestendige make-up en laat de
huid fris en gehydrateerd aanvoelen.

16,50 €/CHF | Cod. 53014
(16,50 €/CHF x 100 ml)

A.
A.
A.

TIPS: Goed schudden en
een doekje bevochtigen.
Verwijdert op milde wijze
make-up van de lippen, de
oogleden en de wimpers.
Daarna afspoelen.

B.

B. GEL REMOVER
VOOR OGEN (30 ml)
Gel met een zijdezachte
formule, voornamelijk
bedoeld voor het verwijderen
van make-up op de ogen.

13,00 €/CHF | Cod. 3964
(43,33 €/CHF x 100 ml)
46
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B.
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BEYOND BRILLIANT
NAGELLAK (12 ml)
Langhoudende, resistente formule tegen
breken, glijdt soepel met uitzonderlijke
controle en dekking voor gewoon
schitterende nagels.

12,50 €/CHF (104,17 €/CHF x 100 ml)

Mocha
Fever
8756

Magenta #StayGolden
50
Shades
Muse
8750
8757
8501

Babydoll
Pink
8753

Purple
Passion
8749

Sassy Silver Date Night
Red
8751
8747

98

HANDEN
multitaskers

		 Voor gemakkelijke en perfecte nagels.

Pink
Martini
8754

Wine &
Dine
8748

Turquoise
Tease
8755

Glistening
Nude
8752

NIEUWIGHEID
Quick
Sand
53020

Brisk
Violet
53019
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Voel de

FRISHEID
Aqua Colada Lichaamsparfum Mix
(125 ml)
Fruitig. Op basis van water. Tropisch.
Ontsnap naar het paradijs en waan je
op een tropisch eiland met noten van
kokoswater, jasmijn en hout.

FRISSE

19,00 €/CHF | Cod. 51154
(15,20 €/CHF x 100 ml)

VERLEIDELIJK
Magic Berry Lichaamsparfum Mix
(125 ml)
Oosters. Vanille. Fruitig.
Ga op avontuur en voel de passie in het
hart met noten van bramen, paarse fresia
en warme vanille.

19,00 €/CHF | Cod. 51153
(15,20 €/CHF x 100 ml)

ROMANTISCH
Peach Rose Lichaamsparfum Mix
(125 ml)
Bloemig. Fruitig. Muskusachtig.
Ontdek een droomtuin en voel je
verliefd met noten van roze guave,
pioenroosblaadjes en romantische
muskus.
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19,00 €/CHF | Cod. 51152

SCENT REFRESH TECHNOLOGY

(15,20 €/CHF x 100 ml)

Intelligente moleculen voorkomen bacteriële groei door geurtjes tegen te gaan en
blijven nog uren na het aanbrengen actief, zodat de huid langer fris ruikt.

101

iconisch en modern

UNISEKS

VERHOOG DE
INTENSITIJT

NUUD

Oosters Houtig
Eau de Toilette (75 ml)

40,00 €/CHF

Cod. 52961
(53,33 €/CHF x 100 ml)

Maak een subtiel en elegant statement met zachte natuurlijke noten.

Breng het product
aan op de puls
van de hals, borst
en polsen. De
warmte van je
lichaam helpt
om de geur te
activeren en deze
langdurig aan te
laten houden.

TOPNOTEN
Bergamot

HARTNOTEN

Donker vanillestokje

VOOR HAAR,
VOOR HEM
VOOR IEDEREEN
BASISNOTEN
Fluweelzachte
houtsoorten
102

Geef uitdrukking aan
je authentieke zelf met
noten van pure bergamot,
donkere vanillestokjes en
fluweelzachte houtsoorten.
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Jij bepaalt de regels
met dit elegante en
toch moderne
merk.

TOP
NOTEN

YLANG YLANG

Zacht en discreet, deze
bloem is onmiskenbaar
chic.

HART
NOTEN

JASMINE

Een geurbadge die de
wereld laat weten dat jij
de baas bent.

BASIS
NOTEN

TONKABOON

Gedurfde oosterse noten
laten je weten dat je het
meent.

ADORISSE CLASSIC
LICHAAMSLOTION (200 ml)
Verwen jezelf met een zachte,
zijdeachtige huid, geparfumeerd met
Adorisse. Deze luxueuze bodylotion
maakt de huid glad en gehydrateerd.
Gebruik: Op het hele lichaam
aanbrengen. Indien gewenst daarna het
parfum Adorisse Classic aanbrengen.

20,00 €/CHF | Cod. 51162
(10,00 €/CHF x 100 ml)

Neem de leiding over je

WERELD
verfijnd
ADORISSE CLASSIC
Bloemig
Eau de parfum (50 ml)

40,00 €/CHF | Cod. 88666
(80,00 €/CHF x 100 ml)
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TOP
NOTEN

BERGAMOT

Ervaar de nacht
met een vonk van
bedwelmende
citrusvruchten.

HART
NOTEN

NEROLI

Trek de aandacht
met een prachtige
witte bloem.

BASIS
NOTEN

ROMIGE
WITTE
CHOCOLADE

Deze verrukkelijke
basis geeft de geur een
verslavende kwaliteit.

Sappige citrusvruchten
mengen zich met
decadente gourmandnoten voor een
magnetische signatuur.

ADORISSE NIGHT
LICHAAMSLOTION (200 ml)
Verwen jezelf met een zachte, zijdeachtige
huid, geparfumeerd met Adorisse Night.
Deze luxueuze bodylotion maakt de huid
glad en gehydrateerd. Gebruik: Op het
hele lichaam aanbrengen. Indien gewenst
daarna het parfum Adorisse Night
aanbrengen.

20,00 €/CHF | Cod. 51163
(10,00 €/CHF x 100 ml)

passie
ADORISSE NIGHT
Oosters, Bloemig,
Gourmand
Eau de parfum (50 ml)

40,00 €/CHF
Cod. 7620

(80,00 €/CHF x 100 ml)

neem de

NACHT
			over
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		JF9 BLUE

Dynamisch, veilig, casual.

JF9 BLUE
DOUCHEGEL (200 ml)
19,00 €/CHF

TOPNOTEN

Cod. 51161
(9,50 €/CHF x 100 ml)

VENKEL

Creëert een zorgeloze sfeer.

HARTNOTEN

VETIVER

Omarmt de geest van
het avontuur.

BASISNOTEN

JF9 BLUE
Fougère, Natuurlijk, Fris
Parfum (100 ml)

37,00 €/CHF
104
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Cod. 83032
(37,00 €/CHF x 100 ml)

FAVA
VAN TONKA

Leef elk moment.

JF9 BLUE
DEODORANT STICK (60 g)
13,00 €/CHF
Cod. 37874
(21,67 €/CHF x 100 ml)
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VOEL DE
KOU
Word wakker met
de verstevigende
frisheid van deze
kristalheldere
parfum.
De frisse lucht
heeft minerale en
levendige noten,
terwijl energieke
lavendel en moderne witte muskus voor echte
stimulans zorgen.

EAU D'AROMES
HOMME
Aromatisch, op basis
van water,
Fougère
Eau de toilette (100 ml)

37,00 €/CHF

EAU D'AROMES HOMME
DOUCHEGEL (200 ml)
19,00 €/CHF
Cod. 51973
(9,50 €/CHF x 100 ml)

Cod. 38003
(37,00 €/CHF x 100 ml)

TOPNOTEN

ZOUTIG
IJS

Een explosie van
frisse mineralen.
HARTNOTEN

LAVENDEL

Een aromatisch
krachtig hart.
BASISNOTEN

EAU D'AROMES HOMME
DEODORANT STICK (60 g)
13,00 €/CHF
Cod. 51975
(21,67 €/CHF x 100 ml)

WITTE
MUSCUS

Een langdurig
schoon gevoel.
110
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STIJL
		 op maat
gemaakt

ABSOLUTE
LEATHER

Houtachtig,
Aromatisch, Natuurlijk.
Eau de toilette
(100 ml)

40,00 €/CHF

Cod. 34036
(40,00 €/CHF x 100 ml)

AUTHENTIEK.
KLASSIEK.
ELEGANT.
Vangt de essentie
van een
moderne stijl met
frisse Italiaanse citrusvruchten, sensueel cederhout en
een authentiek, fijn
lederakkoord.
TOPNOTEN

ITALIAANSE
CITRUSVRUCHTEN

Voor een frisse en
moderne eerste
indruk.
HARTNOTEN

SENSUEEL
CEDERHOUT

Straalt een verleidelijk
vertrouwen uit.
BASISNO
TEN

KOSTBARE
HUID
112

Proef een
bevredigende
rijkdom. 113

DETOX
ode aan het lichaam

Lichaamsscrub: een eeuwenoud schoonheidsritueel.

BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

AMANDEL
OLIE

Met zijn rijke verzachtende
eigenschappen is het een
waardevolle bondgenoot om de
huid te hydrateren en te voeden.

WIST JE DAT:

Oorspronkelijk waren het de
volkeren van het Midden-Oosten
die met het hammam-ritueel
het "concept" van scrubben
in hun schoonheidsroutine
introduceerden. Dit was in de
eerste decennia van het jaar
Duizend.

MICROGRANULES VAN
ABRIKOZENPIT
Zorgen voor een lichte en
zachte peeling, waardoor de
huid weer gaat stralen.

VITAMINE E

Met antioxiderende en antiverouderingseigenschappen,
bestrijdt het product vrije
radicalen.

SHEABOTER

Rijk aan antioxidanten, bestrijdt
vrije radicalen en verbetert het de
microcirculatie van het bloed.

LICHAAMSSCRUB (200 ml)
Een zachte scrub om alle poriën te
zuiveren

GOTU
KOLA

Uitstekende antiverouderingseigenschappen,
bevordert de collageenproductie
en verbetert de huidelasticiteit.

De microkorrels van de abrikozenpitten
verwijderen onzuiverheden en
ontstoppen de poriën, waardoor de
oxygenatie van de opperhuid wordt
bevorderd. De romige textuur maakt
het gemakkelijk aan te brengen
en te verwijderen en hydrateert
de huid, waardoor deze helderder
en ontvankelijker wordt voor
behandelingen daarna.

Gebruik: Breng een kleine
hoeveelheid aan op de vochtige huid
en masseer zachtjes gedurende
ongeveer 5 minuten in. Spoel grondig
met lauw water af.
			

		
35,00 €/CHF
Cod. LV02001
(17,50 €/CHF x 100 ml)
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158 | jafra.com

115

HELDEN
van deVerwen
hydratatie
je huid en je zintuigen.
		

BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

AMANDEL
OLIE

Luxueuze verzachtend
middel dat zorgt voor
langdurige, voedende
hydratatie.

	Gebruik: Na een bad of douche,
masseer een ruime hoeveelheid
van het product op het hele
lichaam.

		 30,00 €/CHF

Cod. S38662 		
(12,00 €/CHF x 100 ml)

Verwen je zintuigen met deze
hydraterende lichaamslotion, verrijkt
met amandelolie, vitamine E en
het onweerstaanbare aroma van
amandelbloesem. Maakt de huid zacht en
soepel.

Gebruik: Masseer naar behoefte
een ruime hoeveelheid van het product
op het lichaam.

27,00 €/CHF

ROYAL ALMOND RIJKE
LICHAAMSOLIE 		
MET VITAMINE E (250 ml)
Lichaamsolie op basis van zoete
amandelen en vitamine E met
verzachtende, hydraterende,
verzachtende en verstevigende
eigenschappen. Geschikt voor
alle huidtypes, voorkomt striae
en maakt de huid glad, zacht en
soepel.

A. ROYAL ALMOND 		
HYDRATERENDE 		
LICHAAMSLOTION (250 ml)

Cod. 43104
(10,80 €/CHF x 100 ml)

B. R
 OYAL ALMOND HAND- EN
LICHAAMSREINIGER MET
VITAMINE E (200 ml)

VITAMINE E

Kalmeert en hydrateert
en biedt antioxidante
voordelen.

Deze hydraterende hand- en
lichaamsreiniger, verrijkt met vitamine E,
amandelolie en het luxueuze aroma van
amandelbloesem, maakt de huid urenlang
schoon en zacht.

Gebruik: Masseer op de vochtige huid.		
Spoel het grondig uit.

22,00 €/CHF

Cod. 51712
(11,00 €/CHF x 100 ml)

		

A.

B.
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BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

SESAMZAADOLIE

Zorgt voor langdurige
hydratatie en is rijk
aan antioxidanten.

TARWE-EIWIT

Hydrateert en verstevigt
met vitamine D en E.

PROVITAMINE
A B5

Ondersteunt de
vochtbarrières van de
huid.

PRECIOUS PROTEIN
HYDRATERENDE
DOUCHEGEL (200 ml)
Gebruik:
Aanbrengen op de natte huid
onder de douche of tijdens het
baden. Zachtjes masseren tot het
schuimt en afspoelen.

19,00 €/CHF
118

Cod. 83871
(9,50 €/CHF x 100 ml)

PRECIOUS PROTEIN
HYDRATERENDE
LICHAAMSOLIE (250 ml)
Gebruik:
Gebruik na een bad of douche.
Goed schudden. Masseer een ruime
hoeveelheid van het product op het
hele lichaam.

34,00 €/CHF

Cod. S85631
(13,60 €/CHF x 100 ml)

PRECIOUS PROTEIN
HYDRATERENDE
LICHAAMSLOTION GEL

PRECIOUS PROTEIN
HANDCRÈME (75 ml)

(250 ml)

Masseerd zo vaak als nodig
op handen en nagelriemen.

Gebruik:
Gebruik na een bad of douche.
Masseer een ruime hoeveelheid
van het product op het hele
lichaam.

22,00 €/CHF

Cod. S85621
(8,80 €/CHF x 100 ml)

Gebruik:

15,00 €/CHF

Cod. 85611
(20,00 €/CHF x 100 ml)

PRECIOUS PROTEIN
ULTRA HYDRATERENDE
LICHAAMSBALSEM (15 ml)
Gebruik:
Masseer indien nodig op droge plekken
van het lichaam.

19,00 €/CHF

Cod. 85641
(126,67 €/CHF x 100 ml)
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POWER UP
met de kruidige geur van
essentiële olie van citrusvruchten,
jasmijn en cederhout.

NIEUWE ENERGIE

JOUW OCHTEND

Creëer een verfrissend ritueel met cessentiële olie van
citrusvruchten en extract van groene thee

120
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Power Up Verstevigende Lichaamspeeling (200 ml)
Crèmige, hydraterende peeling voor het lichaam met
perzikpitkorrels.

			

27,00 €/CHF | Cod. 53165
(13,50 €/CHF x 100 ml)

Power Up Verfrissende Lichaamsreiniger (250 ml)

Zijdezachte gel, verandert in een rijk en verfrissend schuim.

20,00 €/CHF | Cod. BTW-nummer 53167

			

(8,00 €/CHF x 100 ml)

Power Up Stimulerende Lichaamscrème (250 ml)

Formule verrijkt met sheaboter, zorgt voor luxueuze hydratatie.

21,00 €/CHF | Cod. BTW-nummer 53166

			

(8,40 €/CHF x 100 ml)

12183

POWER DOWN
met de dromerige
geur van essentiële oliën van
lavendel, roos en
sandelhout.

KALM EERT EN ONTSPANT
Power Down Ontspannende Parfumspray (125 ml)
Aromatische spray, geactiveerd door de stoom van je douche om een oase van rust te creëren.

18,00 €/CHF | Cod. 53164 (14,40 €/CHF x 100 ml)

Power Down Voedende Douchegel (250 ml)

zorg voor jezelf begint hier...

Deze zijdezachte gel verandert in een rijk schuim dat de stress van de dag verhelpt.

20,00 €/CHF | Cod. 53163 (8,00 €/CHF x 100 ml)

Power Down Droom-Lichaamscrème (250 ml)
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Formule verrijkt met sheaboter, geeft het gevoel van dromerige zachtheid.
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21,00 €/CHF | Cod. 53162 (8,40 €/CHF x 100 ml)
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VOETBALSEM (200 ml)
Hydraterende en verzachtende
formule.

Gebruik:
Masseer een ruime hoeveelheid
op schone voeten, enkels en
kuiten.

Ideaal voor de

Belangrijkste ingrediënten:

VOETEN

Lanoline verzacht, kalmeert en
hydrateert de huid.

19,50 €/CHF

Cod. 82974
(9,75 €/CHF x 100 ml)

Pak je voetproblemen 			
		
met een botanische pedicure aan.

VOETPEELING (125 ml)
Puimsteenstukjes peelen op milde
wijze.

Gebruik:
Masseer een ruime hoeveelheid
op natte voeten, met extra
aandacht voor de droogste
plekken. Grondig afspoelen.

INTENSIEVE CRÈME
VOOR VOETEN EN
HIELEN (115 ml)
Sheaboter revitaliseert de
droge huid.

Belangrijkste ingrediënten:

Gebruik:

Pepermuntolie kalmeert en
verfrist de huid; puimsteen en
amandelmeel verwijderen dode
huidcellen; provitamine B5
verzacht en hydrateert.

Belangrijkste
ingrediënten:

18,50 €/CHF

Cod. 87676
(14,80 €/CHF x 100 ml)

Masseer een ruime
hoeveelheid op de schone
voeten.

Tea tree-olie, allantoïne
en komkommerextract
kalmeren de huid; vitamine E
hydrateert en beschermt.

18,50 €/CHF

124

Cod. 35087
(16,09 €/CHF x 100 ml)
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A.

DAGCRÈME VOOR
HANDEN SPF 15 (75 ml)

B.

Jojoba-parels peelen op milde
wijze.

Minimaliseert de tekenen van
veroudering veroorzaakt door
UV-stralen.

Gebruik:
Masseer een ruime hoeveelheid op
de handen, daarna goed afspoelen.

Gebruik:
Elke ochtend aanbrengen op
schone handen en nagelriemen.

Belangrijkste ingrediënten:
Tea tree- en jojoba-olie verzachten
de huid; vitamine E en provitamine
B5 verzachten en hydrateren.

Belangrijkste ingrediënten:
Kamille en bramen bevorderen
een egale teint; provitamine
B5 zorgt voor een langdurige
hydratatie.

17,50 €/CHF | Cod. 55418

HANDPEELING MET
JOJOBA-PARELS (75 ml)

BRAAM

17,50 €/CHF | Cod. 3618

Rijk aan antioxidanten,
verheldert en
beschermt de huid.

B.

(23,33 €/CHF x 100 ml)

(23,33 €/CHF x 100 ml)

A.

C.

C.

NACHTCRÈME VOOR HANDEN
MET SHEABOTER (75 ml)
Plantaardige ingrediënten voeden en
revitaliseren.

Gebruik:
‘s Avonds in de handen en nagelriemen
masseren.

Belangrijkste ingrediënten:
Kamperfoelie-extract bevordert een egale
teint van de huid; vitamine E verzacht en
hydrateert.

17,50 €/CHF | Cod. 3619
(23,33 €/CHF x 100 ml)

KAMPERFOELIE

JOJOBA
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Verzacht, hydrateert
en beschermt.

Bestrijdt vrije
radicalen en
corrigeert de
zichtbaarheid van
schade door de zon.
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BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

BLAUWE LOTUS

Beschermt en herstelt
beschadigd haar zonder
het te verzwaren.

SOJA
EIWIT

Maakt de haarschubben glad
en helpt het haar gehudrateerd
te blijven.

ARGANOLIE

Rehydrateert het haar in de
diepte en houdt de hydratatie
vast zonder vet te worden.

VITAZON
COMPLEX

HYDRATIEREND EN RESTRUCTUREREND
HAARMASKER (200 ml)
Diep hydraterend en verzachtend met sheaboter en
extract van rode bieten.

Gebruik:
Een- of twee keer per week aanbrengen van de wortels
tot de punten op schoon en nog nat haar. 5 minuten laten
inwerken, daarna grondig afspoelen.

27,00 €/CHF | Cod. 81146
(13,50 €/CHF x 100 ml)
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HERSTELLENDE CAPSULES VOOR GESPLETEN
HAARPUNTEN (20 capsules)

Een mix van essentiële
vitaminen, helpt het haar te
versterken en te hydrateren en
voorkomt beschadiging.

Druivenpitolie en verzachtende middelen maken de haarschubben
glad en helpen het herstel van gespleten haarpunten.

Gebruik:
Was het haar en droog het met een handdoek. Draai de capsule
open en breng het product op de punten van het haar an. Niet
afspoelen.

16,00 €/CHF | Cod. 85984
129

KOKOOSNOOT &
				LIMOEN
		

BAD-EN DOUCHEGEL (200 ml)
Helpt de huid te zuiveren, laat een gevoel
van frisheid achter en een aangenaam
aroma van kokosnoot en citrusvruchten.

17,00 €/CHF | Cod. 83630
(8,50 €/CHF x 100 ml)

HYDRATERENDE
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

HYDRATERENDE
HANDCRÈME (75 ml)

VERZACHTENDE
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

VERZACHTENDE
HANDCRÈME (75 ml)

De formule met sheaboter
trekt snel in en zorgt voor een
gehydrateerde en zachte huid.

Natuurlijke kokosnootextracten en
een citrusmengsel hydrateren en
verzachten de droge huid van de
handen.

Deze hydraterende lichaamscrème
met karitéboter, geparfumeerd met
een licht aroma van perziken en de
bloemengeur van magnolia, maakt
de huid zacht en gehydrateerd.

Zachte handcrème met
natuurlijke ingrediënten die de
droge huid van handen en nagels
hydrateert.

20,00 €/CHF | Cod. 83620
(10,00 €/CHF x 100 ml)

15,00 €/CHF | Cod. 83556
(20,00 €/CHF x 100 ml)
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PERZIK &
MAGNOLIA
		

20,00 €/CHF | Cod. 83991

15,00 €/CHF | Cod. 83981
(20,00 €/CHF x 100 ml)

(10,00 €/CHF x 100 ml)
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FOR
MEN

A.

REDUCE
HAIR
ROLL-ON ANTITRASPIRANT
DEODORANT VOOR DE
SENSITIEVE HUID (60 ml)

BRIGHTEN

Verzacht en kalmeert de
gevoelige en snel geïrriteerde
huid.

Voor wie:
Vrouwen van alle leeftijden die last
hebben van uitslag en puistjes in
de gevoelige okselstreek.

12,50 €/CHF ABSORB

MOISTURE
Cod. 86682
(20,83 €/CHF x 100 ml)

SOOTHE

JAFRA DAILY
AQUATIQUE
DEODORANT STICK
VOOR MANNEN (60 g)

bescherming +

RISULTATEN
Verdedig jezelf tegen geurtjes en zet je zorgen recht.
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Biedt de hele dag
waterbestendige
bescherming.

Voor wie:
Actieve mannen van alle
leeftijden.

12,50 €/CHF

Cod. 86686
(20,83 €/CHF x 100 g)
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BESCHIKBAAR VANAF MEI 2022

ZONNECRÈME MET HOGE
BESCHERMINGSFACTOR SPF 30 (150 ml)
Zachte, snel intrekkende crème verrijkt met
gehydrolyseerde soja-eiwitten om de huid tijdens
blootstelling aan de zon gehydrateerd en gevoed
te houden. Dankzij het extract van stamcellen van
rode wijnstok gaat het de vorming van vrije radicalen
op celniveau tegen, de belangrijkste oorzaak van
de veroudering van de huid. Vrij van geurstoffen en
allergenen, ideaal voor alle huidtypes, zelfs de meest
gevoelige.

Belangrijkste ingrediënten:

WIST JE DAT:

Het gebruik van zonnecrème
is geen excuus voor een
ongecontroleerde blootstelling
aan UV-straling. De regels die
moeten worden gevolgd voor een
doeltreffende bescherming zijn
eenvoudig en functioneel:
- Herhaal regelmatig het
aanbrengen van de zonnecrème
om de bescherming te behouden,
vooral na het baden.
- blootstelling moet tijdens
de koelere uren van de dag
plaatsvinden.
- gebruik geschikte beschermende
kleding (zonnebril, hoed, enz.).

UVA + UVB + IR-filters, soja-eiwit, extract van
stamcellen van rode wijnstok.

29,00 €/CHF
Cod. LV03001
(19,33 €/CHF x 100 ml)

ZONNECRÈME MET HOGE
BESCHERMINGSFACTOR SPF 50 +
(150 ml)

BESCHERM
			
		 		 de huid
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tegen de schadelijke effecten van zonlicht, UVA, UVB en infrarode stralen.

Zachte, snel intrekkende crème verrijkt met
gehydrolyseerde soja-eiwitten om de huid tijdens
blootstelling aan de zon gehydrateerd en gevoed
te houden. Dankzij het extract van stamcellen
van rode wijnstok gaat het de vorming van vrije
radicalen op celniveau tegen, de belangrijkste
oorzaak van de veroudering van de huid. Vrij
van geurstoffen en allergenen, ideaal voor alle
huidtypes, zelfs de meest gevoelige.

Belangrijkste ingrediënten:
UVA + UVB + IR filters, soja-eiwit, rode wijnstok
stamcellen extract.

29,00 €/CHF
Cod. LV03002

VRIENDEN
VAN DE ZEE

Bevatten geen oxybenzone
en octinoxate.

(19,33 €/CHF x 100 ml)
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HERSTEL
			
		 		 zachtjes

het evenwicht van de huid na blootstelling aan de zon

VERZACHTENDE AFTER-SUN
DOUCHEGEL (200 ml)

BESCHIKBAAR VANAF MEI 2022

Een douchegel met een zachte, frisse en
reinigende werking. Streelt het lichaam en
het haar op milde wijze, met respect voor de
pH van de huid, en geeft een aangenaam
gevoel van welzijn en frisheid.
Dankzij de hyaluronzuur helpt het om het
natuurlijke vochtgehalte van de huid op
peil te houden, waardoor deze langer glad
en gebruind blijft. Aloë vera, extracten van
granaatappel en calendula zorgen voor
bescherming, hydratatie en een aangenaam
gevoel van welzijn tijdens en na gebruik.
Verrijkt met speciale ingrediënten, laat het
haar zacht en zijdeachtig aanvoelen. Vrij van
geurstoffen en allergenen, ideaal voor alle
huidtypes, zelfs de meest gevoelige.

Belangrijkste ingrediënten:
Hyaluronzuur, aloë vera-sap, extracten van
granaatappel en calendula, vitamine E.

19,00 €/CHF
Cod. LV03004
(9,50 €/CHF x 100 ml)

VERZACHTENDE AFTER-SUN
MELK (200 ml)
Deze delicate en zachte crème wordt
snel opgenomen en houdt de huid goed
gehydrateerd dankzij de werking van NioOligo Ha, microblaasjes die het hyaluronzuur
met lage moleculaire massa diep in de huid
inbrengen waar zij zich hechten aan de
watermoleculen en zo structuur, stevigheid
en compactheid geven. De aanwezigheid
van allantoïne en bisabolol geeft de huid
een aangenaam verzachtend gevoel, ideaal
na blootstelling aan de zon. Aloë vera en
extract van stamcellen van rode wijnstok
zorgen voor een aangenaam gevoel en
gaan de vorming van vrije radicalen op
celniveau tegen, de belangrijkste oorzaak
van veroudering van de huid.

Belangrijkste ingrediënten:
Niosoma NIO-Oligo Ha, cupuacaboter,
extract van stamcellen van rode wijnstok,
aloë vera-sap, bisabolol, allantoïne, vitamine
E.

WIST JE DAT:

Een after-suncrème is net
zo onmisbaar tijdens je
schoonheidsritueel als een
zonnecrème, want deze herstelt
het evenwicht van de huid na
blootstelling aan de zon, hydrateert,
voedt, verfrist, kalmeert en gaat de
werking van vrije radicalen tegen.

27,00 €/CHF
Cod. LV03003
136

(13,50 €/CHF x 100 ml)
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57
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BESCHERMING NAAR KEUZE (GROEP A)

SLECHTS

89€/CHF

4

in plaats van
MAX 112€/CHF
COD. COMBLV003

STUKS
MAX

20%

ZONNECRÈME MET HOGE
BESCHERMINGSFACTOR SPF 30
ZONNECRÈME MET HOGE
BESCHERMINGSFACTOR
SPF 50+

ING

T
KOR

AFTERSUN NAAR KEUZE (GROEP B)

		
KALMERENDE AFTER SUN
DOUCHE GEL-SHAMPOO
VERZACHTENDE AFTERSUN
MELK

SET SUMMER SPECIAL
4 STUKS NAAR KEUZE:
+ 2 BESCHERMER NAAR KEUZE (A)
+ 2 AFTERSUN NAAR KEUZE (B)
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begin something

BEAUTIFUL
Ontdek het assortiment van de
STARLINE-producten en koop
direct op

www.starline-europa.com

Commerciële distributie door Starline S.r.l.
Piazza della Repubblica 5, 2100 VARESE
Fiscaal nummer 00697320125 - KvK 02470820123

24 uur per dag geopend

PROMOTIECODE voor online aankopen
Chase your dreams
with
JAFRA, andHoe you
can:
contact opnemen met STARLINE S.r.l.

De producten Jafra en NIOBLU bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong.
Jafra en Starline testen hun producten niet op dieren.
De producten Jafra en NIOBLU bevatten geen Nikkel.
De producten van Jafra en NIOBLU zijn klinisch en dermatologisch getest op allergieën en huidirritaties.

Klantenservice:service@starline-europa.com

• Do the work you love • Make
ownwww.starline-europa.com
schedule
Verzendingyour
van bestellingen:
• Save on your favorite products • Join a global
community of entrepreneurs

*Exclusief de producten die Koninginnengelei bevatten, een natuurlijk ingrediënt uit de bijenkorf.

DIVERSEN
Papier van verantwoord
beheerde bronnen
FSC® C009945

Start your business today at jafra.com!
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