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NATURALLY 
ENRICHED

CRUELTY FREE 

EMPOWERING 
WOMEN

TRUSTED OVER 
50 YEARS

45 DAYS 
MONEY BACK 
GUARANTEE*

*niet op kleur producten

“Het is onze misse om vrouwen het zelfvertrouwen 
te geven om doelen te bereiken, een verschil te 
maken in haar eigen leven en in het leven van een 
ander. Een mooi en natuurlijk leven!”

We zijn een social selling beauty merk en geven jou de mogelijkheid om het beste 
uit je leven te halen. Of je nou de producten voor jezelf wilt shoppen, extra geld wilt 
verdienen als hobby of part time baan, of een carrièrre wilt opbouwen, het kan en 
mag allemaal! Ontdek zelf het allerbeste in onze “feel-good”, natuurlijke collectie.

Welkom bij Nutrimetics

Natuurlijk verrijkt, altijd zo 

geweest en zal altijd zo blijven

Lang voordat het ooit een trend was (meer dan 50 jaar 
geleden), was Nutrimetics een van de allereerste beauty 
brands dat alleen gebruik maakte van natuurlijk verrijkte 
ingrediënten. En vanaf dat moment is het nooit anders 
geweest. 

Alles in onze collectie is gebaseerd op inspiratie uit de 
natuur, met een overvloed aan plantaardige ingrediënten, 
mineralen, antioxidanten en natuurlijke oliën om de 
natuurlijke balans en glans van je huid te herstellen.

Natuurlijk verrijkt, altijd zo 

geweest en zal altijd zo blijven
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Onze legende werd voor het eerst ontdekt in de Himalaya. Onze oprichters waren 
verbluft dat de mensen uit de Hunza vallei , die niet alleen gemiddeld 130 jaar oud 
worden, er ook nog eens verrassend goed uitzagen voor hun leeftijd. 

Hun geheim bleek te bestaan uit een dieet rijk aan abrikozen, maar ook uit het 
dagelijks aanbrengen van de olie uit de pit van een abrikoos. Een hiermee was de 
magie van Nutri Rich oil, een instant beauty legend, geboren!

Vandaag de dag is Nutrimetics in Australië en Nieuw Zeeland uitgegroeid tot een 
van de meest geliefde natuurlijke beauty merken.

De historie van Nutrimetics

Het gaat allemaal om de ingrediënten

We zullen jou nooit laten kiezen tussen wat goed of gezond is voor jou en het 
resultaat of tussen natuurlijk en effectief. We geven je het beste van alles! Dat is dan 
ook exact de reden waarom elk product in onze collectie verrijkt is met plantaardige 
extracten, zonder een compromis te sluiten, waarbij we alleen het beste gebruiken 
dat de natuur ons te bieden heeft. 

Onze producten zijn dermatologisch getest, 
dierproefvrij en natuurlijk verrijkt.

JE KRIJGT AL HET GOEDE VAN  EN NIETS VAN

Mineralen    X  Vaseline of minerale oliën

 Antioxidanten    X  Propyleenglycol

 Plantaardige extracten   X  Formaldehydes

Geavanceerde peptides   X  Microbolletjes

 Fruit extracten    X  Isoparaffine

Natuurijke oliën   X  Triclosan

 Vitamines    X  Isothiazolinone

Natuurlijke emulgatoren   X  Gluten

Catalogus 2020   vitanova-cosmetics.nl
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Onze producten worden ontwikkeld met ruim 50 jaar ervaring 
in ons basis beauty lab in Sydney, met de nieuwste van de nieuwste 
ingrediënten, die komen van onze teelt in Nieuw Zeeland.

We onderzoeken en vergelijken elke formule met de 
beste huidverzorging en cosmetica op de markt, 
zodat jij alleen maar het allerbeste kunt ervaren.

 Ruim 50 jaar geavanceerd onderzoek

 De laatste cosmetische technology

Maximale potentie actieve ingrediënten 

 Strenge veiligheidstesten

 Inzet voor duurzaamheid

 Dermatologisch geteste producten
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Kijk voor meer info op
vitanova-cosmetics.nl/carriere

Er zijn wel honderd verschillende redenen 

om te starten met Nutrimetics:

  Extra zakgeld

  Extra geld om rekeningen te betalen

  Meer tijd voor jezelf

  Meer tijd voor je kinderen

  Meer zelfvertrouwen

  Plezier en gratis producten

  Geld besparen op je verzorgingsproducten

  Auto van de zaak en reizen

  Liefde voor schoonheid…..en nog veel meer!

Share what you love

Start met Nutrimetics, ontvang 

enorme kortingen op onze hele 

collectie met alles hieronder en nog veel meer...

Plezier, succes, 
vriendschap, vrijheid

Vrijheid 
Jij bepaalt wanneer je werkt en hoeveel

Erkenning
Mooie beloningen voor al je inzet 

Ongelimiteerde inkomsten
Jij bent de baas! Geef jezelf opslag

Onweerstaanbare beauty
De producten verkopen zichzelf



Kijk voor meer info op
vitanova-cosmetics.nl/carriere
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Verdien geld met Nutrimetics

Misschien ben je voor iets speciaals aan het sparen 
of zou je wat extra rek in je budget goed kunnen 
gebruiken? Door met Nutrimetics te starten, zou dat zo 
maar eens heel snel kunnen gebeuren.

Wij geven je de allerbeste beauty producten, ondersteuning en beloningen zodat 
jij het inkomen kunt verdienen dat je wilt, terwijl je de beste versie van jezelf wordt. 
Sluit aan bij deze groep [community] van inspirerende vrouwen, die je zullen helpen 
succesvol te zijn.

Volg gewoon deze stappen:

1. Start nu
Kies hoe jij je eigen account wilt openen en profiteer meteen

2. Deel
Laat je vrienden en familie weten hoe enthousiast je bent over 
onze producten en verzamel bestellingen

3. Verdien
Deel je eigen tijd in en ontvang korting oplopend tot 45% 
op al je verkopen.*

*gebaseerd op persoonlijke verkoop
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Sinds 1968, hebben we meer dan een miljoen mensen 
geholpen om succesvol te zijn. We helpen je om het 
leven te leiden dat je altijd graag hebt gewild.

Ben jij er 
klaar voor?
Stel je eens voor wat je 
met 200, 500 of 1000 euro 
extra zou kunnen doen... Verkoop

per maand*

400€

800€

1200€

1600€

Korting/
marge

25%

30%

35%

45%

Verdienste 
±

95€

215€

360€

585€

Aantal work-
shops/mnd

2

4

6

8

Wat houdt jou tegen? Neem contact op 
met je adviseuse of bezoek vitanova-cosmetics.nl
*gebaseerd op gemiddelde omzet per workshop van 200€
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Breng de dames bij elkaar voor gezelligheid, 
beauty en verwennerij

Op een Nutrimetics workshop, kun je alle laatste beauty trends op je gemak 
uitproberen met je vriendinnen en genieten van een heerlijke gezichtsbehandeling. 
Je leert professionele beauty technieken en je ontdekt precies wat bij jouw huid past. 
Alleen maar voordelen dus!

Onze beauty adviseuses komen bij jou en zorgen voor alles!

 Je ontvangt gratis producten en ook zijn er mooie aanbiedingen voor jouw gasten.

Welke workshop kies jij?

Hot towel apricot oil

Colour basics

Platinum power lift

En nog veel meer
heerlijke thema’s
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PROBLEEM

Droge huid

Normale huid

Lijntjes & rimpels

Gevoelige huid
& roodheid

Onzuivere huid

Nutri Rich

pagina 14

Nutrimetics

pagina 16

Restore

pagina 20

Comfort Plus

pagina 24

Clear

pagina 28

• voor gezicht, haar, lichaam
• verzacht de droge huid 
• vochtherstellend

• meer dan 40 botanische 
 ingrediënten
• verzacht intens
• voor een gezonde huid

• verfi jnt en verstevigt
• verzacht lijnen
• beschermt tegen vroegtijdige 
 veroudering

• pakt gevoeligheid en 
 huidveroudering aan
• vermindert irritatie en 
 roodheid
• vegan, geen geurstoffen

• vermindert zichtbare poriën 
• vermindert onzuiverheden
• reinigt zonder uit te drogen
• vermindert talg productie

OPLOSSING VOORDELEN

I R YNA
on s kleine zusje

  Gemaakt uit natuurlijke vegan ingrediënten

  Clean, dierproefvrij, ongecompliceerd

  Geeft je een vredig gevoel en maximale glans

Nutri Rich
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Dagelijkse huidverzorging dag en nacht

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Cleanser Toner Serum Moisturiser Eye crème
Verwijdert Verstevigt en Geconcentreerde Houdt de vochtbalans  Extra verzorging
vuil en make-up herstelt PH waarde formules met een op peil  voor de delicate,
 en verwijdert de hoger percentage aan   dunne huid rondom  
 laatste restjes actieve ingrediënten  de ogen

Scrub   Maskers
Scrubs zorgen ervoor dat dode huidcellen worden  Masker zijn gemaakt om op een dieper niveau te werken,
verwijderd en dat de huid diep gereinigd wordt.  ze verhelderen, kalmeren, hydrateren hydrateren, reinigen
   of verstevigen de huid.

Wekelijkse extra verzorging 1 -2 keer per week
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Nutri Rich oil de legende duurt voort
De Wonderolie waar Nutrimetics mee begonnen is, heeft een toegewijde groep 
fans sinds 1968. Aanvankelijk werd het ontdekt als schoonheidsgeheim van de 
Hunza stam, maar vandaag de dag is de extractie methode van deze kostbare olie 
nog steeds gebaseerd op het originele ritueel zoals destijds in de Hunza vallei. Dit 
zorgvuldige proces zorgt ervoor dat elke 60ml pot Nutri-Rich oil is voorzien van de 
helende werking van 100 abrikozen.

Hoeveel verschillende toepassingen heb jij geprobeerd 
van onze veelzijdige super olie?

Je haar, lichaam, gezicht, nagels en nog veel meer, 
je zult versteld staan.

  Zachte verzorging voor alle delen van je 

 huid die extra droog zijn en als dagcrème 

 voor de extreem droge huid 

  Nachtverzorging

  Nek en decolleté 

  Nagelriemcrème

  Lippenbalsem

  Badolie

  Massage olie

  Lip gloss

W
e verkopen elke 5 minuten ergens ter wereld een pot Nutri-Rich oil*
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W
e verkopen elke 5 minuten ergens ter wereld een pot Nutri-Rich oil*
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*gebaseerd op Nutrimetics sales data 2019

      Nutri-Rich Oil 60ml (10827)

Abrikozenpittenolie • Vitamine E
Deze veelzijdige super olie verzacht de droge huid, verbetert 
elasticiteit, geeft een vocht boost en vermindert fi jne lijntjes.
Normale tot droge huid

58€

      Nutri-Rich Oil 25ml (10828) 

Abrikozenpittenolie • Vitamine E
Handtas formaat voor verzorging onderweg. Neem je 
helende power olie uit abrikozenpitten overal mee naar toe.
Normale tot droge huid

34,50€

      Nutri-Rich Oil EL (Extra Light) 60ml (10826) 

Wortelolie • Vitamine E
Nutri-Rich oil in een lichte lotion variant voor de vettere huid, 
geeft een langdurige en intense verzorging. Ook perfect als 
basis voor foundation.
Normale tot vette huid

58€

      Nutri-Rich Beauty Elixer 30ml (10817) 

Franse pruim • Super Antioxidanten
Een super serum booster met de lichtste textuur. 
Antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen, 
terwijl ze de huid laat glanzen en stralen. 
Voor elk huidtype

58€

De voordelen van 
Abrikozenpittenolie

  Bomvol antioxidanten

  Beschermt de reinse barrière

  Vermindert zichtbaar fi jne lijntjes 
 en rimpels

  Heerlijk geurend, mild en 
 verzachtend
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Nutrimetics voeden met de natuur

Kies voor de Nutrimetics collectie wanneer je behoefte 
een gezonde huid en natuurlijke verzorging is. 

Voor alle leeftijden

De Nutrimetics collectie 
is de beste keuze voor jou wanneer:

  Je huid er vochtarm en droog uitziet

  Je huidtype normaal tot droog is

  Je op zoek bent naar een formule rijk 
 aan plantaardige extracten

  Je op zoek bent naar een eenvoudige 
 en bewezen huidverzorgingscollectie

Waarom heb je het nodig?

  De originele en meest geliefde collectie

  Meer dan 50 jaar bewezen

  Antioxidanten om te beschermen Abrikozenpittenolie
Verzacht de droge huid onmiddellijk

Vitamine E
Beschermt tegen schade van buitenaf

Shea Butter
Voedt en verzacht
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Verrijkt met 
meer dan 40 

botanische extracten

N
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Nutrimetics Set 1
- Skin Clean 200ml
- Skin Fresh 200ml
- Nutri-Moist EL 125ml, Nutri-Moist 
 of Nutri-Moist Intense 125ml

69,95€  bespaar 17,55€

Nutrimetics Set 2
- Skin Clean 200ml
- Skin Fresh 200ml
- Nutri-Moist EL 125ml, Nutri-Moist 
 of Nutri-Moist Intense 125ml
- Nutri-Eyes Eye Crème 15ml

91€  bespaar 24€

Nutrimetics Set 3
- Skin Clean 200ml
- Skin Fresh 200ml
- Nutri-Moist EL 125ml, Nutri-Moist 
 of Nutri-Moist Intense 125ml
- Nurtri-Rich Oil of Nutri-Rich Oil EL 60ml

114€  bespaar 31,50€
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Nutrimetics voeden met de natuur

Klassieke 
verzorging 
al meer dan 50 jaar

      Skin Clean Cleansing Milk 200ml (11551)

Abrikozenpittenolie • Sesamolie 
Een lichte, romige reiniger voor zachte en milde reiniging. 
Droogt de huid niet uit en dringt diep door in de poriën en 
verwijdert vuil en make-up.
Voor ieder huidtype

24,50€

      Skin Fresh Toning Lotion 200ml (11552) 

Sinaasappelolie • Abrikozenfruit Extract 
Een alcoholvrije toner die de PH waarde herstelt, de huid 
verstevigt en tevens de laatste restjes vuil verwijdert. Een 
heldere huid is het resultaat.
Voor ieder huidtype

24,50€

Catalogus 2020   vitanova-cosmetics.nl

Honey & Almond Scrub 125ml (11553) 

Honing • Pepermuntolie 
Verwijdert op zachte wijze dode huidcellen 
en reinigt de huid diep. Celvernieuwing wordt 
gestimuleerd en de huid voelt intens fris, zacht 
en glad aan. Gebruik 1 tot 2 keer per week.
Voor ieder huidtype

31€

Mineral Masque 125ml (11554)

Chinese Klei • Lindebloesemextract 
Diepreinigende klei verwijdert op milde wijze 
overtollig talg en onzuiverheden en geeft een 
heldere, gladde huid. 
Voor ieder huidtype behalve de droge

31€
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      Nutri –Moist EL (Extra Light) 125ml (11556) 

Perzikpittenolie • Wilde Viooltjes Extract 
Extra lichte verzorging om de poriën schoon te houden. 
Lichte botanische oliën hydrateren terwijl het de 
talgproductie reguleert.
Normale tot vette huid

38,50€

      Nutri –Moist 125ml (11557) 

Abrikozenpittenolie • Sojabonenolie 
Klassieke verzorging om te beschermen en hydrateren. 
Geeft tot een derde meer vocht aan de huid in slechts 3 uur.*
Normale tot droge huid

38,50€

      Nutri –Moist Intense 125ml (11559) 

Shea Butter • Rozenbottel Olie 
Rijke verzorging voor de extra droge huid. Een concentraat van 
intensief hydraterende ingrediënten geven een diepe verzorging 
en zijde extracten houden het vocht langdurig vast.
Droge huid

38,50€

      Nutri-Eyes Eye Crème 15ml (11550) 

Avocado Olie • Kamille Extracten 
Verstevigt en hydrateert. Speciaal voor de tere huid rondom 
de ogen, om fi jne lijntjes en rimpels te verminderen. 
Voor ieder  huidtype

27,50€

*gebaseerd op onafhankelijke klinische testen
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Restore voor een stevige huid

Kies voor de Restore collectie wanneer je belangrijkste zorg lijntjes en rimpels is. 

Leeftijd 35-50+

De Restore collectie 
is de beste keuze voor jou wanneer:

  Je huid elasticiteit verliest en zichtbare
 tekenen van veroudering laat zien

  Je zichtbare fijne lijntjes, rimpeltjes en 
 expressie lijnen ziet

  Je huid een doffere uitstraling heeft 
 gekregen

  Je huid pigmentatie storingen of 
 ouderdomsvlekken laat zien

Waarom heb je het nodig?

  Beschermt vitaliteit van de huid

  Stimuleert huidvernieuwing

  Vermindert fijne lijnen

  Bestrijdt huid stress

Sauvignon Blanc 
Concentraat

Krachtig Antioxidant dat de huid 
beschermt tegen vroegtijdige veroudering

Grape Stamcel 
Technology

Beschermt huidstamcellen tegen 
stress en vermindering van collageen

Nacht 
Jasmijnbladextract 

Helpt bij cel herstel 
van de huidbarrière 
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R
ESTO

R
ERestore Set 1

- Foaming Cleansing Lotion 200ml 
 of Softening Cleansing Crème 150ml
- Refi ning Toning Lotion 200ml
- Anti-Ageing Day Crème SPF15, Intense 
 Anti-Ageing Day Creme SPF15 of Restore 
 Anti-Ageing Day Crème zonder SPF 60ml

86,95€  bespaar 21€

Restore Set 2
- Foaming Cleansing Lotion 200ml 
 of Softening Cleansing Crème 150ml
- Refi ning Toning Lotion 200ml
- Anti-Ageing Day Crème SPF15, Intense 
 Anti-Ageing Day Creme SPF15 of Restore 
 Anti-Ageing Day Crème zonder SPF 60ml
- Firming Eye Crème 15ml

109,95€  bespaar 29€

Restore Set 3
- Foaming Cleansing Lotion 200ml 
 of Softening Cleansing Crème 150ml
- Refi ning Toning Lotion 200ml
- Anti-Ageing Day Crème SPF15, Intense 
 Anti-Ageing Day Creme SPF15 of Restore 
 Anti-Ageing Day Crème zonder SPF 60ml
- Nutri-Rich Oil (EL) of Restore Extreme Night Crème

129,95€  bespaar 36€

- Nutri-Rich Oil (EL) of Restore Extreme Night Crème- Nutri-Rich Oil (EL) of Restore Extreme Night Crème

bespaar 36€
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Restore voor een stevige huid

      Softening Cleansing Crème 150ml (19948) 

Sojabonenolie • Zwarte Thee 
Een lichte, romige reiniger voor de normale tot droge huid. 
Perfect voor de rijpe huid. De huid voelt zacht en schoon.
Normale tot droge huid

29€

      Foaming Cleansing Lotion 200ml (19965) 

Kamille Extract • Hyaluronzuur
Schuimende reiniger voor de vette huid. Beschermt het 
vochtniveau terwijl het voorzichtig vuil en overtollig talg 
verwijdert.
Normale tot vette huid

29€

      Refi ning toning lotion 200ml (19966) 

Paddestoelenextract • Afrikaans Without Extract
Toner en versteviger voor alle huidtypen. Verwijdert 
onzuiverheden terwijl plantaardige extracten de huid 
verstevigen.
Voor ieder huidtype

29€

      Anti-ageing Extreme Serum 30ml (19960) 

Grape Stamcel Technology • Tetrapeptide-7 
Serum voor maximale opname. Geeft de vitaliteit 
van de huid een boost, repareert en verbetert de 
stevigheid van de huid.

69,95€
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    Anti-Ageing Extreme Night Crème 60ml (19961) 

Tetrapeptide-7 • Nacht Jasmijn Extract 
Nachtcrème om je huid gedurende de nacht te 
verstevigen. Het repareert je huid terwijl je slaapt 
en geeft een zichtbaar gladdere huid.
Voor elk huidtype

58€

    Anti-Ageing Day Crème SPF15 60ml (19973) 

Sauvignon Blanc Concentraat • SPF15
Lichte romige moisturiser voor behoud van een jonge huid. 
Vervaagt pigmentatie en geeft de huid een egalere tint.
Normale tot vette huid

49,95€

    Anti-Ageing Day Crème 60ml (19975) 

Frisse, hydraterende crème die de verschijning van fi jne lijntjes 
en pigmentatie vermindert. Fijn wanneer je gevoelig bent voor 
Sun Protection Factor (SPF).
Normale tot vette huid

49,95€

    Intense Anti-Ageing Day Crème SPF15 60ml (19974) 

Vitamine C Concentraat • SPF15
Intense moisturiser voor een droge huid. Een sterk 
concentraat voor een rijkere verzorging van 
lijntjes en vermindering van pigmentatie.
Normale tot droge huid

49,95€

      Anti-Ageing Eye Crème 15ml (11970) 

Peptides • Zwarte Thee 
Oogcrème verjongt en is speciaal samengesteld voor het 
verbeteren van de oogcontouren. Verstevigt zichtbaar en 
vermindert kraaienpootjes. 
Voor elk huidtype

31€

R
ESTO

R
E

*gebaseerd op onafhankelijk klinische testen gedurende 28 dagen

100% 
van de vrouwen gaf aan 
minder rimpels te hebben 

binnen 28 dagen*

    Anti-Ageing Extreme Night Crème     Anti-Ageing Extreme Night Crème 
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Comfort Plus voor huidgevoeligheid

Kies voor Comfort Plus wanneer je belangrijkste zorg gevoeligheid en rimpels is.

De Comfort Plus collectie 
is de beste keuze voor jou wanneer:

  Je huid kwetsbaar is en gevoelig 
 kan reageren

  Je huid reageert op omgevingsfactoren

  Je huid regelmatig prikkelend kan reageren, 
 rood of vlekkerig is

Waarom heb je het nodig?

  Gevoeligheid

  Reactieve huid

  Rimpels

  Roodhuid

Defensil
Vermindert de gevoeligheid

door omgevingsfactoren

Kamille 
Vermindert het verschijnen van 
donkere vlekken en roodheid

Voor alle leeftijden

Bananenbloemextract
Rijk aan Vitamine E, vermindert 

fijne lijntjes en rimpels
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Comfort Plus Set 1
- Comfort Plus Soothing Cleansing Crème 150ml
- Comfort Plus Toning Lotion 200ml
- Comfort Plus Day Crème
 of Comfort Plus Night Crème 60ml

78,95€  bespaar 19,55€

Comfort Plus Set 2
- Comfort Plus Soothing Cleansing Crème 150ml
- Comfort Plus Toning Lotion 200ml
- Comfort Plus Day Crème
 of Comfort Plus Night Crème 60ml
- Comfort Plus Eye Crème 15ml

99,95€  bespaar 26,05€

Comfort Plus Set 3
- Comfort Plus Soothing Cleansing Crème 150ml
- Comfort Plus Toning Lotion 200ml
- Comfort Plus Day Crème
 of Comfort Plus Night Crème 60ml
- Comfort Plus Night Creme 60ml 

116€  bespaar 32€ 

of met Nutri-Rich Oil 60ml 
i.p.v. Comfort Plus Night Creme

124,95€  bespaar 31,55€
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Comfort Plus voor huidgevoeligheid
WAT VEROORZAAKT JOUW GEVOELIGE HUID?

 Roken en stress

 Centrale verwarming en air conditioning

Weersinvloeden, wisselende temperaturen

 Allergieën en huidcondities als rosacea

 Bijwerkingen van medicijnen of hormonale schommelingen

      Cleansing Crème 150ml (19910) 

Kamille Extract • Defensil • Bananenbloemextract 
Een zachte reiniger om vuil te verwijderen zonder 
de huid aan te tasten. Geformuleerd om de 
huidbarrière te versterken. Vrij van agressieve 
chemicaliën die de huid kunnen irriteren.
Alle huidtypen die gevoeligheid ervaren

26€

      Toning lotion 200ml (19911) 

Kamille Extract • Defensil • Bananenbloemextract 
Verfrist en kalmeert de huid en bereidt de huid voor. 
Alcoholvrije lotion verzacht de huid en maakt zuiver.
Alle huidtypen die gevoeligheid ervaren

26€�
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       Eye Crème 15ml (19914) 

Kamille Extract • Defensil • Bananenbloemextract 
Verstevigt en kalmeert roodhuid, vermindert irritatie terwijl het 
verzorging en hydratatie geeft voor mooie, jonger uitziende ogen.
Alle huidtypen die gevoeligheid ervaren

27,50€

    Day Crème 60ml (19912) 

Kamille Extract • Defensil • Bananenbloemextract 
Een crème met een lichte tot medium textuur om de 
gevoelige huid te versterken. Gaat de strijd aan met alle 
invloeden die de huid uit balans kunnen brengen.
Alle huidtypen die gevoeligheid ervaren

46,50€

    Night Crème 60ml (19913) 

Kamille Extract • Defensil • Bananenbloemextract 
Word wakker met een kalme huid, die heerlijk 
zacht en niet droog aanvoelt en met zichtbare 
vermindering van fi jne lijntjes.
Alle huidtypen die gevoeligheid ervaren

46,50€

Vrij van

  Kleurstoffen
  Geurstoffen
  Gluten
  Alcohol
  Parabenen
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Clear voor acne en onzuiverheden

Kies voor Clear wanneer je belangrijkste zorg vuile poriën, puistjes, ontstekingen en een vette huid is. 

De Clear collectie 
is de beste keuze voor jou wanneer:

  Je huid overmatig glimt en vet is

  Je huid ontstekingen, puistjes en vuile 
 poriën heeft

  Je huid zichtbare poriën heeft die snel 
 verstoppen

Waarom heb je het nodig?

  Voorkomt puistjes

  Kalmeert de huid

  Zuivert de poriën 

  Reduceert talgproductie

  Versnelt huidreparatie

Phyto-Active 
Ginger Complex

Klinisch bewezen dat het de oorzaak 
van de probleemhuid aanpakt

Tri-Peptide 

Anti-red mark technology helpt bij 
de versnelling van huidherstel

Voor alle leeftijden, speciaal 13-20+

Without Extract

Reguleert de talgproductie 
en verfijnt de poriën
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Kies voor Clear wanneer je belangrijkste zorg vuile poriën, puistjes, ontstekingen en een vette huid is. 

Clear Set 1
- Daily Foaming Face Wash 130ml
- Mattifying Face Mist 130ml
- Oil Control Moisturising Lotion 60ml

62,95€  bespaar 12,55€

Clear Set 2
- Daily Foaming Face Wash 130ml
- Mattifying Face Mist 130ml
- Oil Control Moisturising Lotion 60ml
- Deep Cleansing Face Scrub 75ml

82,95€  bespaar 19,05€
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Clear voor acne en onzuiverheden
      Daily Foaming Face Wash 130ml (18470) 

Phyto-Active Ginger Complex • Aloe Vera sap 
STAP 1: Een schuimende reiniger die zuivert en overtollig talg absorbeert. Pakt de 
oorzaak van het probleem aan en herstelt de natuurlijke balans van de huid.
Vette en probleemhuid

24,50€

      Mattifying Face Mist 130ml (18471) 

Without Extract • Toverhazelaar Water 
STAP 2: Vermindert zichtbare poriën en een glimmende huid. 
Spray voor een matte uitstraling en lichte verzorgende boost.
Vette en probleemhuid

24,50€

       Oil Control Moisturising Lotion 130ml (18471) 

Aloe Vera Sap • Sint Janskruid Extract 
STAP 3: Een lichte moisturiser die de huid niet verstopt. 
Houdt de huid mat terwijl het roodheid en littekens tegengaat. 
Vette en probleemhuid

26,50€

       Deep cleansing Face Scrub 75ml (18472) 

Natuurlijke Klei •Bamboo Poeder 
Gebruik deze diepte reiniger 2-3 keer per week. Fijne bamboo deeltjes 
verfijnen de structuur van de huid zacht en verbeteren de helderheid.
Vette en probleemhuid

26,50€

      Spot Correcting Gel 15ml (18474) 

Tea Tree Oil • Salicylzuur
Je instant fix voor plotseling opkomende ontstekingen. Snel resultaat, 
klinisch bewezen effectief in het verminderen van vlekken.
Vette en probleemhuid

19,50€
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N2-in-1 Face Wash & Exfoliator 100ml (10870) 

Makandi Wortel • Zwarte Thee • Kakadu Pruim Extract
Deze 2-in-1 Face Wash & Exfoliator is geschikt voor dagelijks 
gebruik en reinigt de huid diep terwijl exfoliërende korreltjes 
zacht onzuiverheden verwijderen voor een fris en zacht resultaat.
Alle huidtypen

27,50€

Moisturising Crème SPF15 60ml (10874) 

Makandi Wortel • Zwarte Thee • Drakenbloed
Verfrist de vermoeide huid en beschermt tegen veroudering en 
beschadiging door de zon. Deze lichtgewicht moisturiser met 
Peper Fruit vermindert irritatie.
Alle huidtypen

41,95€

Voor elke 

leeftijd, 

krachtig, 

effectief 

en simpel

Australische Kakadu 
Pruim Extract

100x meer Vitamine C 
dan sinaasappel

Makandi Wortel 

Verhoogt het feromoon niveau

Aqua Complex

Houdt vocht vast voor langdurige 
hydratatie

Hair & Body Wash 200ml (10872) 

Ginkgo Biloba • Ginseng Wortel Extract 
Deze dual action hydraterende cleanser 
voor haar en lichaam kan dagelijks gebruikt 
worden. Ginkgo Biloba beschermt tegen 
vroegtijdige veroudering en Ginseng Wortel 
werkt als antioxidant.
Alle huidtypen

22,50€

NUTRIMETICS MAN SET 
2-in-1 Face Wash & Exfoliator
en Moisturising Crème SPF15

59€  bespaar 10,45€
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I R Y N A  stress less, glow more

IRYNA betekent vrede. De reden hiervan? 
We brengen rust, vreugde en glans in je leven. 
Mooi aan de buitenkant, puur aan de binnenkant. 
Een doordacht 3-stappen routine boordevol 
natuurlijke, superfood ingrediënten.

Good vibes only !

Voor alle leeftijden

96% natural ingredients

Clean beauty

Vegan friendly

Cruelty free
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  Geen kunstmatige kleurstoffen

  Geen kunstmatige geurstoffen

  Geen koolteer kleurstoffen

  Geen GMO grondstoffen

  Geen parabenen

  Geen formaldehydes

  Geen synthetische conserveringsmiddelen

  Geen SLS (sodium laureth sulfate)

  Geen minerale oliën

  Geen petroleum

  Geen Ftalaten

  Geen ‘drama’s’

I R YNA
[ e y e - R E E - n a h ] • ( n. ) p e a c e / p a i x
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I R Y N A  stress less, glow more

STAP 1: VITAMINE BOOST 

Coconut & Matcha Cleansing Mousse 150ml (19520)   
Kokosnoot Water • Sinaasappel en Citroenolie
Meng een klein beetje water met deze pittig schuimende mousse van kokosnoot water en olie, 
antioxidanten van Matcha thee met Vitamine C. Voor een zorgeloze glans, elke dag.
Voor ieder huidtype

29€

STAP 2: HERSTELLEN EN VOEDEN 

Rose Antioxidant Elixir 30ml (19522) 

Rozenbottel • Marula Olie
Dit dromerige, lichte serum zit boordevol Rozenwater om roodheid te verminderen en Rozenbottel 
olie voor een gelijkmatige tint en het krachtige Marula olie om te verstevigen.
Voor ieder huidtype

52,75€

STAP 3:PERFECTIONEER JE UITSTRALING 

Apricot Sorbet Moisture Crème  50ml (19521)  
Kweepeer Blad Extract • Australische Woestijnperzik
Deze lichtgeklopte sorbet hydrateert en geeft de elasticiteit een boost. Australische woenstijnperzik 
verzorgt en beschermt. Kweepeer Blad Extract egaliseert de huid en minimaliseert poriën.
Voor ieder huidtype

43€
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VOOR EEN ONRUSTIGE, VLEKKERIGE HUID

Pink Clay & Rosehip Calming Masque 50ml (19523)

Tiare Bloem • Roze Klei
Dit Calming masque maakt de huid rustig met hét ingrediënt 
roze klei. Het herstelt de balans, zuivert en exfolieert mild. Tiare 
bloem kalmeert, hydrateert en vermindert roodheid, waarbij 
Rozenbottelolie beschermt en verfijnt.
Voor ieder huidtype

39,95€

VOOR EEN DROGE, DOFFE, VERMOEIDE HUID

Chia & Dragonfruit Moisturising Masque 50ml (19524)

Hyaluronzuur • Chia Zaad
Dit Moisturising masque herstelt de huid met Drakenfruit. Chia 
zaad verzorgt, terwijl Hyaluronzuur het vocht aanvult met als 
resultaat een fantastische glans. Drakenfruit zorgt als antioxidant 
voor een strakke en stevige huid.
Voor ieder huidtype

39,95€

DE MASKER-MIX 

• Breng het Moisturising Masque aan op 
 de drogere delen van het gezicht 
 (zoals de wangen) voor hydratatie 
 en versteviging van de huid.

• Breng Calming Masque aan op de 
 onzuivere T-zone (voorhoofd, neus 
 en kin) om te kalmeren en zuiveren.

Perfect voor de

gecombineerde huid!

IRYNA 3-STAP
Mousse, Elixer en Sorbet 

99,95€ bespaar 25€

MULTI MASQUE SET
Calming masque 
en Moisturising masque 

65€ bespaar 14,90€
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Platinum geavanceerde huid transformatie

Kies voor Platinum als je grootste zorg verstevigen en liften is.

De Platinum collectie 
is de beste keuze voor jou wanneer:

  Wanneer je instant en snel resultaat wilt

  Je huidveroudering wilt voorkomen

  Wanneer je je huid preventief tegen 
 veroudering wilt beschermen

  Je hulp nodig hebt met versteviging, 
 opvullen en liften

Tri-Peptide Complex
Vult en verzacht fijne lijntjes en 

rimpels door stimulering van collageen

Resveratol 
Herstelt en beschermt tegen 

schade door omgevingsfactoren

Voor alle leeftijden

Wakame Extract
(Japans zeewier); Vermindert 

pigmentatie en ouderdomsvlekken

20
Zie een 
onmiddellijke 
verzachting 
en glans

30
Zie een 
meer heldere 
kleur, intense 
hydratatie, 
vermindering 
fijne lijntjes

40
Zie verminde-
ring rimpels, 
verbeterde 
helderheid, 
soepeler huid

50+
Zie een 
gladdere, 
steviger huid, 
gelijkmatige 
kleur en een 
hernieuwde glans
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Voor

Zichtbare resultaten 
in slechts 5 minuten*

Hoe te gebruiken
PLA
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M

Kies voor Platinum als je grootste zorg verstevigen en liften is.
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Zeer krachtige formule
Zachtjes knijpen 
en spaarzaam 

gebruiken

Na 5 minuten

*gebaseerd op consumenten zelf-evaluatie

ONS SNELST WERKENDE 
PLATINUM TREATMENT OOIT

Advanced Eye & Lip treatment 15ml (10736)

Waarom heb je het nodig: geeft binnen 5 minuten 
zichtbare verstevigende resultaten.

“Ster” ingrediënt: Hexapeptide-48 vult diepe 
rimpels op en herstructureert de huid onmiddellijk 
en op de lange termijn.

Effect: richt zich op twee kwetsbare gebieden met 
1 krachtige oplossing om rokerslijntjes, expressie 
lijntje en meer te verzachten.

57,95€

3x 
SNELLER

Ogen Lippen

Breng na reiniging aan en 
masseer rondom de ogen in. 
Extra aandacht voor kraaien-
pootjes en donkere kringen.

Ga vervolgens naar je lippen 
en masseer in diepe lachplooien 
en fi jne liplijntjes.
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Platinum geavanceerde huid transformatie

ERVAAR INSTANT RESULTAAT 
MET ONZE NO.1 BESTSELLING SERUM*

Tight Firm & Fill Face Serum 30ml (10713) 

Waarom heb je het nodig: Vult op, verstevigt en verzacht in een hele korte tijd

Ster ingrediënt: Tri-Peptide Complex vermindert diepe rimpels

Effect: Een jonger uitziende huid binnen 30 minuten

Voor ieder huidtype

89€

Hoe werkt werkt Tight 
Firm & Fill Face Serum

VERSTEVIG   
Tri-Peptide Complex: unieke drieweg-actie
ontwaakt componenten van de huid die de huid 
jeugdig maken, voor volle, stevige en gladde 
fijne lijntjes en rimpels.

VERJONG   
Resveratrol: heeft een langdurig effect op de 
verjonging van de huid en beschermt tegen 
milieuschade.

VERHELDER  
Wakame-extract: helpt de verschijning 
van ouderdomsvlekken, zonneschade en 
huidverkleuringen te verminderen voor een 
helderdere en gelijkmatigere teint.

*gebaseerd op consumenten zelf-evaluatie
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Platinum Hand Therapy  75ml (10975)

Waarom heb je het nodig: Hyaluronzuur geeft een boost 
en verzacht lijntjes op de bovenkant van je handen.

Ster ingrediënt: Magnesium Vitamine C (en Moerbei) 
pakken pigmentatie aan.

Effect: Geavanceerde ingrediënten helpen toekomstige 
schade te beperken en versterken de nagels.

39,95€

Hoe werkt DNA Cellular 
Age Repair Crème

REPARATIE   
JuvefoxoTM (‘Immortal’ Peptide-51): Activeert 
cellulaire vernieuwing en het huideigen reparatie 
mechanisme om de huid jonger te maken.

VOLUME   
Galanga Leaf Extract (Aromatische gember): 
Activeert op intelligente wijze de huideigen 
hyaluronzuur productie, waardoor een volle huid 
ontstaat, met een 3D-volume-eff ect.

BESCHERMEN   
Zink Complex: Rijk mineraal complex beschermt 
huidcellen tegen verlies van elasticiteit en 
stevigheid voor behoud van een jonger 
uitziende huid.

DNA Cellular Age Repair Creme 60ml (10718)

Waarom het je het nodig: activeert celvernieuwing om 
veroudering bij de bron aan te pakken.

Ster ingrediënt: Juvefoxo (“immortal” peptide-51) stimuleert 
het vermogen van de huid om zichzelf te repareren.

Effect: Vernieuw je huid van binnenuit met onze best seller 
Platinum verjongingscreme.

Voor ieder huidtype

69,95€
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Platinum geavanceerde huid transformatie

Platinum Intense Skincare Programme 1x100ml, 4x10ml (10710)

Waarom heb je het nodig: richt zich op de vier belangrijkste tekenen 
van veroudering voor een stevigere en stralende huid.

Ster ingrediënt: Himalaya Plant stamcel technology vermindert de 
diepte van rimpels met de helft binnen 7 dagen*

Effect: Elk concentraat bevat een precieze dosis actieve ingrediënten 
om de huid zichtbaar te vernieuwen en transformeren binnen 8 weken.

Voor ieder huidtype

199€

Vier premium concentraten 
voor totale huid transformatie:

  Detox   Rimpels

  Pigmentatie   Versteviging

8 weken bootcamp voor je huid

*gebaseerd op klinische testen
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*gebaseerd op klinische testen

DOEL
Vervuiling, stress, toxine
ACTIEF
Perfection Peptide P7
RESULTAAT
Ontgiften van de huid 
en verminderen celbeschadiging met 20%*

DOEL
Diepe rimpels en expressie lijnen
ACTIEF
Himalaya Plant stamcel technology
RESULTAAT
Vermindert rimpeldiepte met de helft in 7 dagen*

DOEL
Ouderdomsvlekken en pigmentatiestoringen
ACTIEF
Biotech Brightening Optimiser
RESULTAAT
Reduceert pigmentatie met 94%*

DOEL
Verlies van volume, liften en verstevigen
ACTIEF
Patented L22 Complex
RESULTAAT
Geeft een huidstevigheid van een 22 jarige*

MENG DE CONCENTRATEN OP MAAT
Na cleansing en toning, breng je je concentraat aan 
zoals hieronder:

WAT ZIT ER IN DE CONCENTRATEN? HOE BRENG IK HET AAN?

STAP 1 
Breng een hoeveelheid ter grootte van 
een doperwt aan op de handpalm.

STAP 2 
Voeg 3 druppels concentraat toe.

STAP 3 
Meng met je vingertop de gel en 
het concentraat door elkaar totdat 
het gemengd is.

STAP 4 
Breng op je hele gezicht aan, vermijd het 
gebied rondom de ogen. Vervolg met je 
gebruikelijke Nutrimetics Moisturiser.

RESULTATEN

Ontdek hoe je je 
kunt inschrijven bij 
Nutrimetics en bestel 
deze set dan met 
20% korting. 
Vraag je adviseuse 
naar de mogelijkheden.

Voor

Na
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Ultra Care+ treatment menu
De Ultra Care+ collectie biedt professionele salon oplossingen voor thuis gebruik. 
Wanneer je het gebruikt met je dagelijkse Nutrimetics collectie, verbeter je niet alleen de 
werking van deze producten maar je zult ook dramatisch verbetering in je huid ontdekken.

VOCHTARME 
HUID

VOCHT 
BOOST

GLADDE 
HUID

HUID 
ZUIVERING

SPF 
BESCHERMING

HUIDTEXTUUR

PROBLEEM OPLOSSING PRODUCT
Ieder huidtype

Ieder huidtype

Ieder huidtype

Ieder huidtype

Voor ieder huidtype, 
test gevoelige huid

Voor ieder huidtype, 
test gevoelige huid

Gebruik 1 à 
2 x per week

Gebruik 1 à 
2 x per week

Moisturising System 30ml (10906)
Klinisch bewezen dat het huidvocht 39% langer vasthoudt
Een licht, olievrij serum dat is ontworpen om te zorgen voor een continue hydratatie van de huid. Hyaluronzuur helpt 
vochtverlies gedurende de dag voorkomen, terwijl de huid gladder, zachter en frisser wordt.

Aqua Supply Booster 25ml (10907) 
100% meer gehydrateerde huid in 1 week*
Een zijdezachte, fl uwelen gel die de huid een intense hydratatie boost geeft. Aminozuren stimuleren de productie van 
collageen en elastine door de huid steviger te maken waardoor de zichtbaarheid van fi jne lijntjes en rimpels vermindert. 
* Verbetert het vochtopnemend vermogen van de huid door het Hydrating Complex.

Micro-Dermabrasion Kit (10724)  
8/10 geven hier de voorkeur aan een boven een salon Micro-Dermabrasion-behandeling*
Thuis dermabrasie-systeem ontworpen om je direct een gladdere huid te geven in twee stappen. Scandinavian Mineral 
Polish stimuleert cel vernieuwing, verbetering van de algehele textuur en vermindering van rimpel verschijning.

Clarifying Clay Treatment 60ml (10723) 
Krijg een gladde, frisse en zuivere huid in 10 min.
Kaolin Klei absorbeert verstoppingen en onzuiverheden, het zwarte rijst poeder exfolieert. Diepe reiniging, fi jnere 
poriestructuur en een zachtglanzende, egale en zuivere huid.

Smart Shield Protection Crème SPF50 50 ml (10908) 
De huid voelt beschermd tegen huidverontreiniging, 89% is het ermee eens*
Het Multi-Defense Complex van Smart Shield beschermt tegen vervuilingsschade. Geavanceerde zonnebrandtechnologie 
beschermt tegen veroudering door UV-stralen. Zeldzaam Zwitsers Edelweiss Extract zorgt voor een gelijkmatige teint 
terwijl huidgevoeligheid voor en na blootstelling aan de zon wordt voorkomen.

AHA Complex Refi ning Solution 100ml (10728)
77% bevestigde dat de huidtextuur er meer verfi jnd uitzag*
Dit AHA (Alpha Hydroxy Acid) complex geeft een diepe vloeibare exfoliation. 
Wacht een maand tussen de behandelingen.
*gebaseerd op zelf evaluatie klanten
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    Clarifying Clay Treatment 60ml (10723) 

Kaolin Klei • Zwarte Rijst Poeder
Krijg een gladdere, steviger en meer heldere huid in 10 minuten. Vulkanische klei 
haalt onzuiverheden naar buiten en geeft een instant glans effect. Gebruik het masker 
1-2 keer per week. Spoel af met warm water en een (microvezel) doekje.

Ieder huidtype / bij gevoelige huid eerst op 
klein stukje en na 5 minuten afwassen

49€

    AHA Complex 
Refining Solution 100ml (10728) 

Glycolzuur • Aloe Vera
Dit Alpha Hydroxy Acid (fruitzuur) complex 
weekt dode huidcellen los van de huid 
waardoor gezonde huid naar de oppervlakte 
komt. Gebruik om de nacht, 4 weken lang, in 
plaats van je toner. Wacht daarna een maand 
voordat je weer begint met de volgende kuur.

Voor ieder huidtype (bij gevoelige huid eerst op 
klein stukje uitproberen)

57,75€

*gebaseerd op consumenten zelf evaluatie

    Micro-Dermabrasion Kit 1x60ml, 1x25ml (10724)

Scandinavian Mineral Polish • Royal Peptide
Deze instant krachtige resurfacing kit geeft je professionele 
resultaten en gladde huid in 2 stappen. Stimuleert 
celvernieuwing en vermindert de verschijning van fijne 
lijntjes. Gebruik beide stappen na elkaar, 1 of 2 keer per 
week.

Voor ieder huidtype (bij gevoelige huid eerst 
op klein stukje uitproberen)

69,95€

9/10 ZAG METEEN EEN GLADDERE HUID*

Zie en voel de werking

Het tintelde effect Verandering van kleur Het resultaat
Onzuiverheden komen Van zwart naar grijs, Fijnere poriën, stralende
naar boven. je ziet het werken. en super zachte huid.
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100% MEER GEHYDRATEERDE HUID BINNEN 1 WEEK*

       Aqua Supply Booster 25ml (10907) 

Aminozuren • Hennepzaadolie
Een geavanceerd Hydrating Complex en Hennepzaadolie vormen een beschermend laagje 
dat actieve ingrediënten aan de huid afgeeft, waarbij Aminozuren de huid verstevigen.

Voor ieder huidtype 

57,75€ 

BOOST HET VOCHTNIVEAU MET HYALURONZUUR

       Moisturising System 30ml (10906) 

Hyaluroonzuur • Rabarber Wortel Extract
Sluit 1000x zijn eigen gewicht in vocht op in een reservoir zodat de huid continue 
gehydrateerd blijft en soepel. Dit lichte, olie vrije serum trekt vocht aan en bindt het 
aan de huid.

Voor ieder huidtype 

57,75€

89% BEVESTIGDE DAT DE HUID BESCHERMD AANVOELT*

    Smart Shield Protection Creme SPF50 50ml (10908) 

Multi-Defence Complex • Edelweiss Extract
Smart Shield beschermt je huid tegen verontreiniging en het Multi-Defence Complex en 
SPF technology herstelt de huid van zonbeschadiging. Edelweiss Extract helpt lijne en 
pigmentvlekken te voorkomen.

Voor ieder huidtype 

57,75€

*gebaseerd op consumenten zelf evaluatie
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Bodycare natuurlijke lichaamsverzorging
Verzorgende natuurlijke 

lichaamsverzorging die werkt.

We willen dat jouw huid elke dag zo gezond mogelijk is, van top tot 
teen. Omdat de natuur alles dat we nodig hebben verschaft om je huid 
te verzorgen, is dat precies de reden waarom we al deze ingrediënten 
verwerken in onze lichaamsverzorgingsformules. Word verliefd op 
onze goddelijke Abrikozenpittenolie, met een blend van de fi jnste 
plantaardige extracten en natuurlijke oliën. 

 VOOR LIPPEN

Nutri-Rich Intensive 
Lip Treatment SPF18 3.8g (10846) 

Abrikozenpittenolie • Vitamine E • Sun Protection Factor
Verzacht en bescherm je lippen tegen kloven en droogte.  
De niet vette formule laat je lippen heerlijk zacht aanvoelen, 
terwijl SPF je lippen ook beschermt tegen uitdroging en 
beschadiging door de zon.

22,75€

 VOOR HANDEN

Hand & Nail Treatment Crème 100ml (11562) 

AHA’s • Perzikpittenolie • Mirre Extract
Lichte crème en exfolation voor zichtbaar gladdere handen. 
Deze lichte formule verwijdert dode huidcellen, terwijl het de 
handen, nagels en nagelriemen verzorgd.

19,50€ 

Nutri-Rich Hand Crème 100ml (1037) 

Abrikozenpittenolie • Vitamine C • Vitamine E
Rijke en intensieve crème voor extra droge en ruwe handen. 
Deze crème heeft de luxe van Abrikozenpittenolie om de 
droogste handen weer te herstellen.

20€ 

Nutri-Rich Apricot Hand Scrub 150ml (1033) 

Abrikozenpittenpoeder • Aloe Vera • Calendula Extract
De Abrikozenpittenpoeder verwijdert dode huidcellen en 
wordt meteen verzacht door Aloe Vera. Calendula Extract 
werkt ontstekingsremmend.

24€ 
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 VERZORGING NA DOUCHE OF BAD

BESTE KEUZE VOOR SNELLE VERZORGING

Nutri-Rich Moisturing Body Satin 100g (10823) 

Abrikozenpittenolie • Limoen Bloesem Extract
Een spray voor snelle hydratatie en glans. Deze best selling moisturiser 
herstelt de vochtbalans meteen en laat een zijdezachte glans achter.

27,50€

BESTE KEUZE VOOR LICHTE TEXTUUR

Apricot Body Dew 200ml (11561) 

Wortelolie • Shea Butter
Onze lichtste moisturiser voor een gezonde en glanzende huid. Een Nutrimetics 
favorietje, Body Dew trekt heel snel in en hydrateert gedurende de hele dag.

22,50€

BESTE KEUZE VOOR MEDIUM VERZORGING

Nutri-Rich Body Crème 150ml (10820) 

Abrikozenpittenolie • Wortelolie
Met deze crème behoudt je de hele dag een zachte huid door Vitamine E. 
Deze naar abrikoos geurende, niet-vette crème, voedt de huid en beschermt 
de natuurlijke balans.

25,75€

BESTE KEUZE VOOR RIJKE VERZORGING & EXTRA DROGE HUID

Nutri-Rich Body Butter 120gr (10834) 

Abrikozenpittenolie • Perzikpittenolie
Deze body care klassieker is een rijke verwennerij voor je lichaam. 
Shea Butter laat droge huid van top tot teen verdwijnen. Gebruik 
dagelijks na het douchen voor een langdurig resultaat.

35€

 EXFOLIATION

Nutri-Rich Hand & Body Polish 225g (18072) 

Abrikozenpittenolie • Rietsuiker
Een ultra rijke 2 in 1 exfoliator en moisturiser. Deze luxe 
scrub voedt en verzorgt tegelijk met het scrubben van de huid 
en laat een super gladde en verzorgde huid achter.

35€

Loofah Shower Gel 150ml (11560) 

Loofahdeeltjes • Amandelolie
Een lichte exfoliator met echte loofah. Deze microbolletjes-
vrije gel schuimt mild om te voeden, terwijl de fi jne loofah 
deeltjes de huid verfi jnen. 

20€

 DOUCHE

Nutri-Rich Shower Oil 200ml (10822) 

Abrikozenpittenolie • Amandelolie
Dompel de huid onder in luxe. In combinatie met water 
verandert deze luxe olie in een rijke, melkachtige, licht 
schuimende reiniger voor je hele lichaam.

32,50€ 
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Haarverzorging gezond haar, elke dag
Dit doet Nutri-Rich haarverzorging 
en nog veel meer

  Geeft glans

  Houdt de natuurlijke olie van het haar vast

  Houdt krullen in bedwang en behoudt kleur

 HAARVERZORGING

Nourish+ Shampoo 250ml (17155) 

Quinoa Proteïne • Sesamolie
Beschermt en repareert droog en beschadigd haar. 
Sesamolie en abrikozenpittenolie houden het vocht vast en 
herstellen vitaliteit. Geconcentreerde, voedzame ingrediënten 
verbeteren de structuur voor gezond en glanzend haar.

24,95€

Nourish+ Conditioner 250ml (17156) 

Abrikozenpittenolie • Quinoa Proteïne • Sesamolie
Deze formule geeft glans aan je haar. Breng je haar weer tot 
leven met deze zachte conditioner die met sesamolie je haar 
diep voedt en de textuur glad maakt.

24,95€

 PERSOONLIJKE VERZORGING
Active Roll-on 
Anti-Perspirant Deodorant 100ml (18521) 

Aloë Vera Extract • Echinacea • Groene Thee extract
Unisex geur, effectieve bescherming. 
Extracten van aloë bladeren 
verzachten en voeden je huid 
terwijl anti-oxidanten uit 
groene thee beschermen.

16,50€
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Sun Days SPF 50+ protection 
Dit doet Nutri-Rich haarverzorging 
en nog veel meer

  Geeft glans

  Houdt de natuurlijke olie van het haar vast

  Houdt krullen in bedwang en behoudt kleur

Sun Days SPF50+ 
Sunscreen Lotion 150ml (17083) 

SPF50+ • Aloe Vera • Vitamine E
SPF50 bescherming voor onderweg. 
Breed spectrum bescherming tegen 
zowel UVA als UVB, waterbestendig 
en dermatologisch getest. 

34,95€
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Sun Days SPF50+ 
Sunscreen Lotion 400ml (17082) 

SPF50+ • Aloe Vera • Vitamine E
Familie formaat om te beschermen tegen 
de schadelijke stralen van de zon. Met 
een gemakkelijke pomp om iedereen van 
top tot teen in te smeren zonder witte of 
plakkerige laag achter te laten.

49,95€

Sun Days SPF50+ 
Sunscreen Lotion 150ml (17083) 

SPF50+ • Aloe Vera • Vitamine E Sun Days After Sun 
Moisturiser 150ml (17031)

Aloe Vera • Vitamine E
Minimaliseert roodhuid na 
blootstelling aan de zon. Kalmeert, 
verzorgt en verkoelt aan de zon 
blootgestelde huid. Een lichte 
moisturiser die snel in de huid trekt.

21€

blootstelling aan de zon. Kalmeert, 
verzorgt en verkoelt aan de zon 

moisturiser die snel in de huid trekt.



50 Catalogus 2020   vitanova-cosmetics.nl

Cultivate Spa Foot Scrub 100ml (18341) 

Puimsteen • Arnica Flower Extract
Intense scrub om vermoeide voeten te herstellen. Bamboe 
maakt voorzichtig dode huidcellen los en Arnica hernieuwt 
gebarsten hielen. 

27,50€

Cultivate Spa Foot Creme 100ml (18342) 

Trea Tree Oil • Sint-Janskruid
Luxe voetverzorging met deodoriserende voordelen. Tea 
Tree verzacht en verfrissende Citroenmirte en Pepermunt 
verfrissen.

27,50€

Cultivate Refreshing Leg Gel 200ml (18344) 

Eucalyptus Olie • Paardekastanje Zaad
Verkwik vermoeide benen met een frisse sensatie. 
Kalmerende pepermunt en Citroenolie verzachten 
ongemak door microcirculatie te stimuleren. 

26€

Cultiva Spa luxe voor jezelf

Cultivate Spa 
Hand & Body Polish 200ml (18331) 

Gemalen Puimsteen • Zwarte Rijstpoeder • 
Gemberwortel
Verkwikt de doffe, droge huid en maakt glad 
en zacht. Gemberwortel zorgt voor een warme 
sensatie en gespannen spieren ontspannen.

29€

Cultivate Spa 
Hand & Body Balm 200ml (18330) 

Macadamiapittenolie • Vijg

Geef je handen een ontspannende spa 
beleving. Intense verzorging met de 
geur van Bergamot en Amber. 

29€
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Geschikt voor meerdere toepassingen
Zacht, makkelijk en voordelig in gebruik… essentieel! Nutri-Clean is een 
vloeibare zeep en voor meerdere toepassingen geschikt. Het reinigt op 
milde doch effectieve wijze en is milieuvriendelijk. 

Nutri-Clean Original Lotion Concentrate (OLC) 1 Liter (4811) 

Een vloeibaar, mild en effectief reinigingsmiddel voor meerdere doeleinden. Nutri Clean is fosfaat-vrij en 
verrijkt met Yucca extracten. Nutri Clean is tevens milieuvriendelijk. Door de geconcentreerde formule is 
het economisch in gebruik, maar niet minder effectief. 

Door de milde formule wordt de pH-balans van de huid gerespecteerd en is daardoor ideaal voor 
persoonlijk hygiënisch gebruik, het kan zelfs als handzeep en douchegel gebruikt worden. Nutri Clean is 
ook geweldig als schoonmaak- en afwasmiddel, en kan tevens gebruikt worden om fruit, etc. te wassen.

21€

Professional Micellar Cleansing Water 170ml  (10850) 

Micellar Technology • Emolliënten 
Reinig en verwijder je make-up met een veeg. De krachtige Micellar 
Technology lost op in water en werkt als een magneet om make-up 
en vuil te verwijderen zonder te wrijven. De huid voelt schoon, fris 
en gehydrateerd. 

22,50€

Nutri-Clean milieuvriendelijk, natuurlijke reiniging
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Professional Micellar Cleansing Water 
Micellar Technology • Emolliënten 
Reinig en verwijder je make-up met een veeg. De krachtige Micellar 
Technology lost op in water en werkt als een magneet om make-up 
en vuil te verwijderen zonder te wrijven. De huid voelt schoon, fris 
en gehydrateerd. 

22



Medium (12861)

Light (12860)

Natural Tint 
(12070)

Cool Rachelle 
(12071)

Neutral Glow 
(12072)

Warm Beige 
(12073)

MEDIUM
dekking

LICHTE
dekking

NC Sheer Tint Make-up SPF15 30ml

Abrikozen Fruit Extract • SPF15
De beste keuze voor een nude, bijna 
onzichtbare dekking. Tevens een lichte 
moisturiser met Vitamine E en SPF15 
bescherming

Lichte dekking/Ieder huidtype 

19,95€

NC Beauty Veil Liquid 
Foundation 30ml

Emolliënten • Mineralen
Een lichte, dunne textuur, perfect voor de 
drogere huid. Een no-make-up-look door een 
sluier met natuurlijke dekking.

Medium dekking/Normaal tot droog huidtype

24,95€

Complexion
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Beige 
(12556)

Camel 
(12557)

Golden 
(12558)

Professional Flawless 
Air Serum Foundation SPF15 30ml

Algenextract • Optische Diffusers
Naadloze dekking en anti-ageing ineen. Het lijkt 
make-up maar voelt als huidverzorging, verrijkt met 
algenextract om te verstevigen en met SPF15.

Opbouwbare, medium dekking/Voor ieder huidtype

57€

MEDIUM
dekking

UPGRADE JE DEKKING

  Naadloze dekking en anti-ageing ineen

  Optische diffusers om imperfecties te verhullen

  Langhoudende formule

  Druppel applicator Druppel applicator

53
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Nutri Rich Oil Ointment 15 gr  (10843)

Abrikozenpittenolie • Vitamine E
Een balsem van een gecontentreerde mix van 
Abrikozenpittenolie en Vitamine E om de huid te voeden. 
Multifunctionale zalf, ook voor onderweg, om de droge 
huid van gezicht en lichaam direct te verlichten.

22,95€

Nutri Rich Extra

Nutri Rich Cleansing Balm 100ml  (10839) 

Abrikozenpittenolie • Zonnebloemolie
Deze gel tot balsem formule is verrijkt met 
iconische Abrikozenpittenolie. Gebruik op 
vochtige huid en masseer tot een melkachtige 
balsem ontstaat om zo de oppervlakte van 
de huid te reinigen.

35€
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Help people to help other people

Vanuit onze fi losofi e helpen wij graag vrouwen voor wie het op dit moment niet is 

weggelegd hun moederschap door te geven en daarom een helpende hand heel goed 

kunnen gebruiken. Graag steunen wij Stichting het Babyhuis en doneren wij 

van elke verkochte Hand & Nail Treatment Crème €7,50!

Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te 
ondersteunen bij het moederschap. De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de geplaatste baby’s 
en moeders zich veilig voelen en zich aan elkaar hechten. Daarnaast bieden ze hulp en zorg aan de 
moeder met als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig in een veilig leefklimaat voor haar baby kan zorgen. 

Met deze aanpak wordt voorkomen dat baby’s via een kinderbeschermingsmaatregel elders worden 
ondergebracht en daarmee niet bij hun moeder/ouders opgroeien. In het Babyhuis staan liefde, 
veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het moederschap te wennen 
en dat te omarmen. Daarnaast volgen zij het hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand 
brengen, bevorderen en continueren van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind. Ook 

het creëren van een solide fi nanciële gezinssituatie, een goede dagbesteding en het organiseren van onderdak valt daaronder, zodat 
moeder en kind uiteindelijk kunnen doorstromen/terugkeren naar een eigen veilige woonomgeving. 

Het Babyhuis is specifi ek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding 
kan bieden, maar van wie verwacht wordt dat ze dit wel op relatief korte termijn kan. Het eerste babyhuis staat in Dordrecht en biedt 
onderdak aan een groep tot zes kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar. Daarnaast is er plek voor crisisopvang. In een later stadium 
zullen de baby’s ofwel teruggaan naar hun biologische ouders als dat mogelijk is en anders naar een zorgvuldig uitgekozen pleeggezin of 
pleeghuis. Inmiddels is er een tweede babyhuis geopend in Regio Rotterdam Rijnmond en komt er eind 2020 een babyhuis in Leiden.

Help ook anderen te helpen en geef moeders en kinderen een kans op een toekomst samen!

www.het-babyhuis.nl

Hand & Nail 
Treatment Crème 100ml (11562)

19,50€

Bestel 
de Hand & Nail 

Treatment Crème en 
steun Stichting het 

Babyhuis!



Heb je een vraag over Nutrimetics, stel deze aan je 
adviseuse of neem contact op met onze klantenservice:

Vita Nova Cosmetics
Nijverheidsweg 12-1 
3762 ER Soest
info@vitanova-cosmetics.nl
www.vitanova-cosmetics.nl

Nutrimetics is er trots op deel uit te maken van de 
Tupperware Brands Corporation die bekend staat om zijn 
integriteit. Nutrimetics kent een niet afl atende toewijding om 
ongeëvenaarde kwaliteit in producten en service te leveren. 

Jouw onafhankelijke Nutrimetics adviseuse is:




