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Skin is in the air!



YEAH!!!!! Skin (and spring) is in the air!

Heerlijk, we kunnen het voorjaar weer ruiken, alles gaat weer groeien en 

bloeien, de zon voelt als een dekentje op je gezicht, de dagen worden weer 

langer. Ik word hier zó blij van! 

Ik hoop dat jij net zo blij wordt van deze brochure. Maar dat weet ik eigenlijk wel 

zeker. Want wow, want een exceptionele en revolutionaire nieuwe 
producten ga je hier in vinden. Je zou bijna denken dat het niet meer beter kan, 

maar ons Beauty Lab in Australië blijft altijd bezig met de ontwikkeling van de beste 

producten, voor de beste prijs. Dus, kijk snel op pagina 4 en geniet van wat deze 

nieuwkomers jou te bieden hebben.

Zoals ik al zei, alles gaat weer groeien en bloeien in de natuur. Hopelijk geldt 

dat ook voor jou als adviseuse, dat jouw eigen (online) bedrijf groeit en bloeit 

als nooit tevoren. Heb je deze stap nog niet gezet en ben je gewoon fan 

van onze producten als klant of account houder/VIP klant? Ook daar zijn we 

natuurlijk ontzettend blij mee. Alles, kleiner of groter, draagt bij aan onze missie, 

Nutrimetics, nummer 1 in Nederland! Desalniettemin, mocht je toe 

zijn aan meer, zin hebben in je eigen (online) bedrijfje beginnen met al onze mooie 

producten en ondersteuning? Ook dat kan! We kunnen nog meer dan genoeg 

versterking gebruiken.

Wacht daarom niet langer, kijk deze fantastische brochure snel door,  

deel daar waar je kunt en wie weet mogen we je ook nog 

verwelkomen in ons mooie team! Voor nu, pluk de 

lentedag en liefsss,

Iryna moisturising masker 
50 ml [19524]

Voor het herstellen van de balans, de huid 
te kalmeren, te hydrateren en roodheid te 
verminderen. Een CADEAU ter waarde van 
39,95€ als DANK JE WEL voor het geven 
van een (corona proof) workshop.

Nutri-Rich Gentle Foam Body Wash en 
Nutri-Rich Apricot Sugar Scrub 
t.w.v. 69,95€

bij een omzet van 350€ tot 500€

en een nieuwe afspraak

NB: Vita Nova Cosmetics behoudt zich het recht voor om contact op 
te nemen met de gastvrouw en/of adviseuse die gebruik maakt van dit 
programma. Alle voorwaarden om gebruik te mogen maken van deze 
beloningen, vind je in de webshop, vermeld bij het desbetreffende cadeau.

Vita Nova Cosmetics - Nutrimetics Nederland

Speciaal voor jou als gastvrouw
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Daarnaast krijg je:

Nutri-Rich Gentle Foam Body Wash 
t.w.v. 34,95€

bij een omzet van 200€ tot 350€

Nutri-Rich Gentle Foam Body Wash, 
Nutri-Rich Apricot Sugar Scrub en 

Nutri-Rich Creamy Beauty Milk t.w.v. 95,70€

bij een omzet van 500€ of meer 
en een nieuwe afspraak

Annet  Flier



4 5

Skin Transformation Klaar voor een geweldige verandering? 
Ontdek zelf waarom duizenden mensen van alle leeftijden met elk huidtype 
Platinum verkiezen boven de kliniek. Platinum is de verzorgingslijn voor jou als: 

 Je snel en onmiddellijk resultaat wilt

 Je ingrijpende anti ageing behandelingen wilt vermijden

 Je jouw huid wilt beschermen tegen vroegtijdige veroudering

 Je ondersteuning wilt bij verbeteren, verstevigen en liften in het algemeen

*gebaseerd op consumenten zelfevaluatie

De ultieme oplossing voor reiniging en versteviging in één

Ultra Care+ Platinum 
Multi-Active Cleanser & Masque

Multi-Active Cleanser & Masque is een unieke twee-in-één 
formule. Bij gebruik als reiniger wordt de huid gezuiverd en 
gehydrateerd, en bij gebruik als masker verstevigt en versterkt 
het de huid. Bevat vegan-friendly Suikerbiet complex om de 
barrière functie van de huid te versterken.

NIEUW 

introductieprijs

15% KORTING
€48,95

100 ml (10742) 
Normaal 57,75€

 Je jouw huid wilt beschermen tegen vroegtijdige veroudering

 Je ondersteuning wilt bij verbeteren, verstevigen en liften in het algemeen

NIEUW

91% 
van de gebruiksters zag een 

verbetering van huid hydratatie 
na 2x per week als masker 

te gebruiken*
Hoe te gebruiken:
Als Cleanser: ’s ochtends en ’s avonds inmasseren op een 
vochtige huid en afspoelen. Bij gebruik als masker: twee keer per week 
’s avonds aanbrengen en 3 minuten laten inwerken. Afspoelen met water 
of afnemen met een watje. Vermijd de huid rond de ogen.
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Ultra Care+ Platinum 
Skin Regeneration Toning Essence

Deze wonderdoener bereidt je huid optimaal voor op maximale 
opname van je behandelingsproducten. Vereffent en hydrateert 
de huid en helpt fi jne lijntjes en rimpeltjes verminderen. Daarnaast 
beschermt, verstevigt en verfi jnt het de huid en stimuleert het 
huidvernieuwing, met een gladdere, frissere, jonger uitziende huid 
als resultaat. De unieke formule, die werkt als een toner, bevat 
pareldeeltjes om je huid een subtiele glans en een gezondere 
uitstraling te geven.

NIEUW 

Ultra Care+ Platinum 
Skin Regeneration Toning Essence

Deze wonderdoener bereidt je huid optimaal voor op maximale 
opname van je behandelingsproducten. Vereffent en hydrateert 
de huid en helpt fi jne lijntjes en rimpeltjes verminderen. Daarnaast 
beschermt, verstevigt en verfi jnt het de huid en stimuleert het 
huidvernieuwing, met een gladdere, frissere, jonger uitziende huid 
als resultaat. De unieke formule, die werkt als een toner, bevat 
pareldeeltjes om je huid een subtiele glans en een gezondere 
uitstraling te geven.

NIEUW

introductieprijs

15% KORTING
€48,95

50 ml (10721)
Normaal 57,75€

€86,25
Normaal 115,50€ nu als set voor:

ULTRA CARE+ 
PLATINUM 
POWER SET

Set van de Multi-Active Cleanser & Masque 

en Skin Regeneration Toning Essence samen.

 van de Multi-Active Cleanser & Masque 

en Skin Regeneration Toning Essence samen.en Skin Regeneration Toning Essence samen.

25% 
KORTING

Hoe te gebruiken:
Breng 1 à 2 druppels met de vingertoppen aan op een 
gereinigde huid. Vermijd de huid rond de ogen en laat 
even intrekken. Breng hierna je serum of actieve crème 
zoals DNA Cellular Age Repair Crème aan.

Zichtbare celvernieuwing in slechts 24 uur

Ultra Care+ Platinum DNA Cellular Age Repair Crème 

Deze baanbrekende anti-verouderingscrème activeert onder andere de 
aanmaak van nieuwe cellen en van huideigen hyaluronzuur. 

De vochtbalans verbetert en de huid wordt 
gladder, steviger en stralender! Geschikt voor 
dagelijks gebruik onder je dag- en of nachtcrème.

60ml (10718)
Normaal 69,95€

€129,50
Normaal 185,45€ nu als set voor:

ULTRA CARE+ 
PLATINUM SUPER 

POWER SET
Set van de Multi-Active Cleanser & Masque, 

Skin Regeneration Toning Essence én 

DNA Cellular Age Repair Crème samen.

30% 
KORTING

Skin Regeneration Toning Essence én 

DNA Cellular Age Repair Crème samen.

€129,50

nu voor slechts

€59,95
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More is better
30ml (10713) 

Normaal 89,00€

Voor een facelift zonder botox

Ultra Care+ Platinum Tight, Firm & Fill Face Serum
Dit revolutionaire serum geeft extra voeding aan de huid, vermindert 
pigmentvlekjes, verstevigt de huid en verfi jnt fi jne lijntjes en rimpeltjes. 
Gebruik het tweemaal daags, na reiniger en toning lotion en 
onder de dag- en nachtcrème, voor het beste resultaat. Bij 
gebruik onder je dagcrème zul je instant resultaat zien!

Onmerkbare dekking voor de fi nishing touch

Professional Flawless Air Serum Foundation 
Deze ultra-dunne foundation combineert kleurtechnologie met anti-
ageing en voelt aan als een serum. De gewichtloze vloeistof is 
langhoudend en gemakkelijk aan te brengen, vervaagt 
imperfecties en geeft een onopvallende medium dekking 
met een zijdezachte uitstraling.
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30ml 
Normaal 57,00€

Beige (12556)

Camel (12557)

Golden (12558)

€109,50
Normaal 146,00€ nu als set voor:

ANTI-AGEING 
COMPLEET SET

Set van UC+ Platinum Face Serum 

met Flawless Air Serum Foundation 

(kleur naar keuze) samen.

25% 
KORTING

Met GRATIS 
fl at buffer brush 

t.w.v. 17,50€

€109,50
Normaal 146,00€ nu als set voor:

ANTI-AGEING 
COMPLEET SET

Set van UC+ Platinum Face Serum Set van UC+ Platinum Face Serum Set

met Flawless Air Serum Foundation 

(kleur naar keuze) samen.

25% 
KORTING

Met GRATIS 
fl at buffer brush 

t.w.v. 17,50€

nu voor slechts

€75,00

nu voor slechts

€46,95



€32,00
Normaal 46,00€ nu als set voor:

DEEP 
CLEANSING SET

Deep Cleansing Face Scrub en Spot 

Correcting Gel nu tijdelijk samen als set.

30% 
KORTING

Ultra Care+ Platinum Hand Therapy
Een heerlijke behandeling die zorgt dat je handen 
nooit je leeftijd verraden! De huid wordt merkbaar 
steviger en zachter en pigmentvlekjes verminderen 
zichtbaar. Én Platinum Hand Therapy versterkt ook 
nog eens de nagels.

2,4 g 
Normaal 21,50€

Voor de perfecte lenteblos

NC Colour Icon Blush 
Deze heerlijke fl uweelzachte poederblush is makkelijk 
aan te brengen en zorgt met zijn fi jne pigmenten voor 
een matte, natuurlijke uitstraling voor alle huidtypes. 
Geef jezelf een warme uitstraling met de hele 
dag een zachte glans.

Peach (12375)

Clear Skin
Clear Deep Cleansing Face Scrub
De ultra-fi jne bamboevezels in deze romige scrub reinigen de onzuivere huid zacht tot 
diep in de poriën. Deep Cleansing Face Scrub absorbeert onzuiverheden en overtollig 
talg en helpt de natuurlijke balans van de huid herstellen. 
Scrub de huid 2 tot 3 keer per week na de dagelijkse 
reiniging en zie hoe stralend en vlekkeloos je huid kan zijn!

Clear Spot Correcting Gel 
Deze snelwerkende gel pakt puistjes 
aan zonder de huid te irriteren of 
uit te drogen. Bacteriën worden 
opgeruimd en de talgophoping 
vermindert. Ook prima te gebruiken 
naast onze andere 
verzorgingslijnen.

75ml (18472) 
Normaal 26,50€

15ml (18474)
Normaal 19,50€
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Peony (12374) 

nu voor slechts

€17,50

nu voor slechts

€22,50

nu voor slechts

€15,00

35% KORTING
€25,95

75ml (10975) 
Normaal 39,95€
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Apricot Facial Masque & Scrub 
Een reinigend masker en scrub ineen, natuurlijk verrijkt en bomvol hydraterende 
ingrediënten, dat alles is Apricot Facial Masque & Scrub. Kaolin- en bentonietklei 
absorberen onzuiverheden, en ultrafi jn gemalen abrikozenpitpoeder exfolieert. 
Mango, ananas en papaya verhelderen de huid en zorgen 
voor een frisse en glanzende uitstraling.

Nu tijdelijk met zachte Face Cloth 
cadeau (zolang de voorraad strekt)

125ml (11539)
Normaal 31,00€

Vertrouwde verzorging
Voorkom vroegtijdige veroudering met onze 
bestverkochte dagcrèmes. Deze klassieke 
huidverzorging in voordeelverpakking geeft de 
beste hydratering en voeding voor ieder huidtype.

nu voor slechts

€32,50

125ml (11557)
Normaal 38,50€

nu voor slechts

€32,50

125ml (11559)
Normaal 38,50€

Nutri-Moist 
(voor de normale en normaal tot droge huid)

Nutri-Moist Intense 
(voor de droge huid)

nu voor slechts

€32,50

125ml (11556)
Normaal 38,50€

Nutri-Moist Extra Light 
(voor de vette tot normale huid)

voor een frisse en glanzende uitstraling.

cadeau (zolang de voorraad strekt)

€52,00
Normaal 69,50€ nu als set voor:

NUTRIMETICS 
CLEAR SKIN SET

Set van Nutri-Moist (EL/Intense) 

naar keuze en Apricot Facial 

Masque & Scrub samen.

25% 
KORTING

nu voor slechts

€24,95



 

IRYNA Coconut 
Cushion Hand Crème 
Kokos-, zoete amandel-, jojoba- en 
rozenbottelolie voeden de handen 
en nagelriemen.

Feel spring on your skin

Nutri-Rich 
Ultra Nourishing 
Shower Oil

De betoverende gouden olie verandert 
in je hand in een luxueus verfi jnd schuim 
dat de huid voedt en beschermt. 
De handige pompfl acon is super 
makkelijk te gebruiken.

NIEUW 

introductieprijs

15% KORTING
€27,50

200ml (10883) 
Normaal € 32,50

Nutri-Rich 
Creamy Beauty Milk 
Bescherm je huid tegen droogte met deze 
buitengewoon bekoorlijke Abrikozen-verwennerij. 
Lichtgewicht Creamy Beauty Milk geeft je het 
pure gevoel van romige luxe met Aloë Vera 
en abrikoos, soja en amandelolie voor 
een diepe verzorging en houdt 
je huid zacht en gevoed. 
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€43,25
Normaal 58,25€ nu als set voor:

NUTRI RICH 
GOUDEN BODY SET

Set van Ultra Nourishing Shower Oil 

en Creamy Beauty Milk samen.

25% 
KORTING

Wake up with coffee

IRYNA Coconut and Coffee 
Creamy Body Scrub 
Trakteer jezelf op een oppepper met deze 
koffi e doordrenkte sensatie. De ultra-romige 
scrub met stukjes gemalen Arabica 
koffi ebonen exfolieert, verzacht en 
hydrateert. Je huid wordt 
gelijkmatiger van kleur, 
en striae en cellulitis 
verminderen zichtbaar.

€34,95
Normaal 49,90€ nu als set voor:

IRYNA BODY SET
Set van Creamy Body Scrub 

en Cushion Hand Crème samen.

30% 
KORTING

200ml (10882) 
Normaal € 25,75

nu voor slechts

€21,75

20% KORTING
€19,95

150g (19538) 
Normaal € 24,95

20% KORTING
€19,95

75ml (19544) 
Normaal € 24,95



Vita Nova Cosmetics BV
Distributeur Nutrimetics in Nederland
www.vitanova-cosmetics.nl

Alle aanbiedingen in deze brochure zijn 
geldig zolang de voorraad strekt en onder 

voorbehoud van type- en drukfouten.

Magische make-up en vuilmagneet

Professional Micellar Water
Deze verzachtende en verzorgende reiniger 
verwijdert in een handomdraai overtollig talg 
en make-up (ook waterproof) zónder poetsen 
en afspoelen. Voor een schoon, fris 
en verzorgd gevoel, óók voor 
de gevoelige huid.

Hop on, hop off
Perfecte eyeliner in een handomdraai

NC Glide Eyeliner
Onze vloeibare eyeliner is super gepigmenteerd, 
langhoudend, veegvast, waterbestendig en geeft 
niet af. En het mooiste: met de bijzondere marker-
achtige punt kan iedereen een scherp, precies 
lijntje aanbrengen!

1ml (13925) 
Normaal € 24,00

nu voor slechts

€19,95

20% KORTING
€19,95

170 ml (10850) 
Normaal € 24,95


