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Laat je natuurlijke schoonheid er doorheen schijnen

Onze kleur collectie verbetert subtiel je eigen schoonheid 
en laat je innerlijke schoonheid altijd stralen. Van serum 
foundations tot ons iconisch Nude palet, contouring 
producten en nog zo veel meer! We volgen alle trends 
op de voet en bieden je alleen het beste.

Onze kleur collecties
We gebruiken pure kleurpigmenten en natuurlijke ingrediënten. Onze formules 
laten je huid ademen met natuurlijke mineralen. Daarbij is onze make-up 
dierproefvrij en vrij van dierlijke ingrediënten.

Dagelijkse kleur met NC Colour
Van light-up lip glosses tot glanzende poeders, NC geeft 
de mooiste kleuren voor prijzen die je niet wilt missen.

Eersteklas kleur met Professional
Unieke, lichtgewicht texturen, moderne kleuren en op maat 
gemaakte, gestroomlijnde verpakking zorgt ervoor dat onze 
Professional collectie van een ander kaliber is. Geavanceerde 
formules en tinten volgens de laatste trends.

nc
laten je huid ademen met natuurlijke mineralen. Daarbij is onze make-up 
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Geef je ogen meer effect door minimaal 
2 kleuren oogschaduw te gebruiken.
1. Breng een neutrale kleur aan op 
 het gehele ooglid tot de oogplooi.
2. Blend een donkerdere kleur in de oogplooi 
 en het buitenste (derde deel) van het ooglid. 
 Gebruik om goed te blenden je Professional 
 Eyeshadow Brush.

Geef je oog nog meer vorm.
1 Breng een oogpotlood aan langs de 
 wimperrand van je ooglid. Begin aan de 
 buitenkant en werk naar de binnenkant toe.
2. Breng heel dun, voor twee-derde, een lijn 
 aan op de onderste wimperrand voor meer 
 uitdrukking. Blend met je Professional Lip and 
 Angled Brush.

Lange, volle wimpers zorgen voor 
onmiddellijk effect en impact.
1. Verwijder overtollige mascara van het borsteltje
2. Breng vervolgens eerst mascara aan op de 
 onderste wimperrand.
3. Om eventuele gevallen oogschaduw te verwijderen 
 begin bovenop de bovenste wimperrand, daarna 
 de onderkant afwerken met een zigzaggende 
 beweging om de haartjes te scheiden. 

Maak je look af.
1. Breng de Nutrimetics lipstick van je keuze 
 aan en gebruik hiervoor Professional 
 Lip and Angled Brush.
2. Glans; Lip Gloss.
 Je kunt ervoor kiezen om een gloss over je 
 lipstick te dragen of het puur te dragen voor een 
 natuurlijke glans. Breng een laagje gloss aan op 
 je onderste lip en breng je lippen op elkaar.

De snelste fi x om je gezicht tot leven te brengen.
1. Zet je blush lekker hoog aan, richting de 
 appeltjes van je wangen en werk terug over 
 je jukbeen.
2. Voorkom harde lijnen door het zacht aan 
 te brengen en goed te blenden.
3. Wanneer je je Professional Blush Brush 
 gebruikt, weet je zeker dat je het perfect op 
 de juiste plek kunt aanbrengen.

1. Oogschaduw 4. Lippen

2. Oogpotlood 5. Blush

3. Mascara

Colour essentiele stappen
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 de juiste plek kunt aanbrengen.
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Conceal en corrigeer

Onze must-have concealers bedekken donkere kringen, 
verkleuring en vlekjes en geven de perfecte camoufl age 
voor een natuurlijk uitziende huid.

Medium (12141)

NC Liquid Cover Smoothing Concealer
Neutraliseert donkere kringen en vlekjes. Deze waterproof formule bevat 
corrigerende kleurmineralen om donkere kringen en oneffenheden te neutraliseren, 
zodat de huid er natuurlijk en helder uitziet. Voor elk huidtype.

2.5ml 25,00€

  Vervaagt donkere kringen 
 in een oogwenk

  Medium dekking

  Keuze uit 2 kleuren

Light (12140)
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Upgrade je basisKies Profession al  voor con touring en camouflage in een!

Eén minuut om te ontwaken
Eye lift à la minuut
Donkere kringen verdwijnen

     PEACH +      CONCEALER

Houd van je lippen en lift je 
wenkbrauwen
Accentueer de lijnen van je gezicht

     LIGHT of      MEDIUM

Instant fi x voor puistjes en roodheid
Laat puistjes en roodheid van 
couperose of rosacea verdwijnen

     GREEN +      CONCEALER

Een totale facelift
Laat je neus smaller lijken en 
shape de vorm van je gezicht

     DARK

Professional 
Complexion Correction Kit
Natuurlijke pigmenten • Natuurlijke wax
Dit palet is het meest handige product om in je 
make-up collectie te hebben. Het maakt contouring, 
concealing en camoufl eren super makkelijk. Mix and 
match en zie er perfect uit. Bevat 5x correctie kleuren, 
1x Correctie en conceal brush. Voor elk huidtype.

7g (13074) 57,00€�

Gelijkmatige kleur/Contour

voor aanbrengen na
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MEDIUM
dekking

LICHTE
dekking
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Complexion

Medium (12861)

Dark (12862)

Light (12860)

Natural Tint 
(12070)

Cool Rachelle 
(12071)

Neutral Glow 
(12072)

Warm Beige 
(12073)

NC Sheer Tint Make-up SPF15 
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 

30ml 19,95€

NC Beauty Veil Liquid Foundation
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

30ml 24,95€

NC Perfecting Oil-Free Foundation
Groene bonen extract • Hyaluronzuur
De perfecte dagelijkse dekking voor ieder 
huidtype. Een hydraterende, minimaal 8 uur 
houdbare foundation voor een glans boost. 
Verstopt de poriën niet. 

Medium dekking/
Normaal tot droog huidtype

30ml 39,95€

Almond N (12263)

Honey N (12264)

Sienna W (12265)

Vanilla C (12260)

Bare N (12261)

Nude N (12262)



Beige (12556)

Camel (12557)

Golden (12558)

Tan (12559)

Professional Flawless Air Serum Foundation SPF15
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

30ml 57,00€

MEDIUM
dekking

UPGRADE JE DEKKING

  Naadloze dekking en anti-ageing ineen

  Optische diffusers om imperfecties te verhullen

  Langhoudende formule

  Druppel applicator

Professional Flawless Air Serum Foundation SPF15
Algenextract • Optische Diffusers
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BOEK EEN COLOUR BASICS WORKSHOP
Leer alle tips en trucs over het kiezen van de perfecte kleuren en hoe ze 
aan te brengen. Van naturel tot feestelijk, alles is mogelijk en je kunt 
het ongedwongen uitproberen  op de plek waar het hoort. Vraag jouw 
adviseuse snel naar de mogelijkheden!
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Gezichtspoeders

NC Velvet Finish Mineral 
Foundation SPF12 

Mica • Mineral Sunscreen
Het beste product voor een matte afwerking 
die zeker 12 uur blijft zitten. Olievrij mineraal 
geperste poeder met SPF12. Een geweldige 
afwerking voor je huid met een matte fi nish.

11g (12317) 37,50€

NC Bronzing Powder 

Lichtrefl ecterende mineralen
Natuurlijke kleur voor het ultieme bronze effect. 
Een lichtgewicht poeder die warmte geeft aan 
je foundation. Deze zachte, matte bronzer 
geeft je het perfecte “sun-kissed” uiterlijk, het 
hele jaar door.

9g (12232) 32,50€

NC Bronzing Powder
Lichtrefl ecterende mineralen
Natuurlijke kleur voor het ultieme bronze effect. 

1

2

3

Onze transparante en glans gevende fi xatie poeders, 
bronzers en blushes geven je natuurlijke schoonheid en 
verdoezelen een glimmende huid of oneffenheden. Elke dag!

NC Colour Icon Blush
Natuurlijke Mineralen • Kleurpigmenten
Zachte, lichte kleuren voor je wangen in een 
ommezwaai. Ervaar een zachte glans van kleur 
die je naar wens kunt opbouwen. Kies je eigen 
rose gloed met de verschillende texturen van 
crème en poeder.

Creme textuur
1. Creamy Cameo (12377)

2.4g 26,95€

Poeder textuur
2. Peach (12375)

3. Peony (12374)

2.4g 21,50€
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Kleur je lippen
Alle Nutrimetics lipproducten worden gemaakt van natuurlijk 
verrijkte ingrediënten, en we testen NOOIT op dieren. Dus je 
kunt je helemaal goed voelen om er stralend uit te zien.

Waar houden jouw lippen van?

CREAMY   GLOSSY

Silk Crème    Lip Lightning Gloss

1

2

3

4

5

6

NC Velvet Crème Lip Pencil
Shea Butter • Jojoba olie
Hydraterende en waterbestendige 
lippotloden. Deze lippotloden met zachte 
textuur zijn verkrijgbaar in levendige kleuren 
voor elke gelegenheid. Natuurlijk matchen 
ze perfect met de Nutrimetics lipkleuren, 
speciaal met Silk Crème lipstick.

1. Buff Nude (13960) 4. Maroon (13964)

2. Coral (13961)  5. Rich Red (13965)

3. Lush Berry (13963) 6. Rose (13962)

14g 17,95�

Buff Nude

NC Silk Crème Lipstick

Sorbet Flamingo Coco Rose

Violet Plum Frosted GrapeLush Berry

Rose

Maroon

Rich Red Chilli Scarlet

Rhubarb Aztec Bronze

Guava Sunkissed Pale Coral

Nude Mocha Bare Pink

Coral

Beste match lippotlood met lipstick
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NC Lip Lightning Lip Gloss
Jojobazaadolie • Mineralen
Super gloss afwerking. Deze niet-plakkerige formule geeft je lippen 
een weelderige glans. Met een automatisch lampje en spiegeltje. 

6.2ml 25,00€

Gedurende het jaar kunnen deze 
kleuren variëren. Kijk voor de 
actuele voorraad op de website.

Nude (14736)

Berry (14768)

Bare (14767)

ingebouwde
led verlichting

ingebouwd
spiegeltje

Gloss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NC Silk Crème lipstick 
Natuurlijke minerale poeders • Vitamine E
De beste keuze voor een romige en pure afwerking. Onze 
meest romige, zachtste lipstick ooit.  Je gaat absoluut houden 
van deze gewaagde, super glanzende kleuren waarmee je 
stralend de dag door gaat.

3.5g 24,95€

1. Nude (14470) 7. Sorbet (14472)

2. Mocha (14471) 8. Flamingo (14473)

3. Sunkissed (14478) 9. Violet (14474)

4. Guava (14479) 10. Coco Rose (14475)

5. Chilli (14480) 11. Plum (14476)

6. Rhubarb (14481) 12. Scarlet (14477)

  Pure, echte kleuren
  Verpakking met magneetdop
  Nooit getest op dieren

Creamy

NUDE
Deze “one-size-fits-all”
nude tinten staan perfect 
bij elke huidtint. 13 14

13. Pale Coral (14487)

14. Bare Pink (14488)
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Onze collectie van oogschaduw paletten omvatten 
hoog gepigmenteerde nude, matte, glanzende en 
metallic kleuren. Alles om je ogen te laten stralen.

Oog paletten

NC Colour Icon Eyeshadow
Natuurlijke mineralen • Lang houdende pigmenten
Ongecompliceerde look in een palet. Drie hoog 
gepigmenteerde kleuren, één fl uweelachtige nieuwe 
formule. Voor instant schoonheid, ook perfect voor 
onderweg. Onze oogschaduw geeft je een mooie 
parelmoer of matte afwerking op elk moment.

3.5g 32,50€

  Handig klein formaat
  4 mooie combinaties
  Glans, mat en parelmoer in één

Kies Professional voor rijk 
gepigmenteerde, goed te 
blenden, kleuren.

Upgrade je oogmake-up

Neutral Matte (13727)

Mauve Muse (13725)

Desert Rose (13726)

Smokey Drama (13724)

Professional Nude Eyeshadow Palette 

Natuurlijke mineralen • Parelmoer pigmenten
Het ultieme nude poeder palet. 12 premium natuurlijke, glanzende en 
matte kleuren van zachte champagne tot donker brons en grijs. Met 
zo veel variatie zou je wensen dat er meer dagen in de week zouden 
zijn. Bevat 12x Eyeschadows + 1x Applicator.

18g (13985) 69,95€

  geschikt bij elke foundation
  geef diepte met matte kleuren
  maak een statement met glanzende kleuren

NUDE look
Stap 1: basis
Stap 2: contour
Stap 3: verfi jn
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Ogen

NC Easy Brow Defi ner*
Mica 
Krijg het intense effect van een poeder, de precisie 
van een potlood en de houdbaarheid van een wax 
en dat alles in één. Dit uitdraaibare wenkbrauw 
pencil geeft een zachte, opbouwbare kleur voor 
de perfecte wenkbrauw. Het frame van je gezicht!

0.35g 19,95€�

  Waterbestendig, lang houdbare formule
  Met handig borsteltje aan het uiteinde om te blenden
  Met schuine punt om precies te kunnen tekenen

NC Defi ning Waterproof Eye Pencil
Vitamine C • Katoenzaadolie • Natuurlijke wax
Waterproof, vlekvrije formule. Dit uitdraaibare 
potlood glijdt gemakkelijk over je ogen, zonder 
dat je hard hoeft te duwen voor het maximale 
kleureffect.

0.35g 16,95€�

  Waterproof
  Makkelijk vast te houden
  Hoeft niet geslepen te worden

12

Charcoal (13101)

Mahogany (13102)

Jet (13100)

Midnight (13103)

Goed gevormde wenkbrauwen 
zijn het frame van je gezicht 
en geven uitdrukking. Samen 
met een perfect gevormd oog, 
kun je je ogen een geweldige 
uitstraling geven met een 
minimale inspanning.

NC Glide Liquid Eyeliner 
Emoliënten • Pigmenten • Natuurlijke oliën 
Zachte vloeibare strepen. Deze lang houdbare 
liquid liner met fl exibele punt, creëert de 
perfecte “cat eye”.

1ml Black (13925) 24,00€�

  Veegvast

  Waterbestendig

NIEUW 

   vitanova-cosmetics.nl

NIEUW

*verkrijgbaar vanaf medio 2021

fl e
xib

ele marker tip

Ash Blonde  (11146)

Natural  (11147)

Deep Brown  (11148)
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Professional 4-in-1Ultimate Mascara
Shea Butter * Carnauba Wax
Geen klontjes, geen vlekken, niets van wat je niet wilt. 
Deze premium verzorgende en hoog gepigmenteerde 
formule geeft intense kleur en extreem volle wimpers. 

10ml Black (13299) 26,00€

NC Lash Impact Mascara 
Panthenol • Bamboo Extract
Geeft je wimpers lengte. Deze formule 
is voorzien van een unieke siliconen 
borstel om vakkundig wimpers te 
verlengen en te scheiden.

8ml Black (13262) 24,00€�

UPGRADE YOUR EYE LOOK
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Professionele kwasten

Welke look je ook wilt creëren, de Nutrimetics kwasten geven 
je altijd de meest natuurlijke afwerking. Onze kwasten zijn 
Vegan-friendly, met veel haartjes die super zacht aanvoelen.

Professional Brush Set
Synthetische nylon vezels
Luxe vegan kwasten die alles geven wat je nodig 
hebt om je make-up perfect af te werken. Je kunt alles 
vlekkeloos en makkelijk aanbrengen. Een prachtige 
collectie en met dit gereedschap kan het niet meer 
mis gaan. Bevat 8 kwasten:
- Powder Brush

- Foundation Brush

- Blush Brush

- Eyeshadow Brush

- Eyeshadow Blender Brush

- Concealer Brush

- Lip en Angled Brush

- Eyebrow Brush en Mascara borstel

(15506) 89,00€��

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. 

170ml  (10850) 24,95€

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 
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Professional Blush Brush
Breng je blush aan op je wangen met deze ronde, zachte kwast.

(2453) 15,00€�

Professonional Lip & Angled Brush
Twee-kanten; voor lipstick en gloss, voor ogen en wenkbrauwen.

(2457) 11,00€

Professional Eyeshadow Brush
Geeft je oog vorm met het grootste gemak.

(2455) 7,50€



Jouw onafhankelijke Nutrimetics adviseuse is:

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

Vita Nova Cosmetics BV
Onafhankelijk distributeur voor Nutrimetics in Nederland
p/a Nijverheidsweg 12-1 
3762 ER Soest

06 4238 2149
info@vitanova-cosmetics.nl
www.vitanova-cosmetics.nl
Nutrimetics Nederland en Iryna Nederland
nutrimetics_nederland

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. 


