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Als je haar maar goed zit!

Voor je ligt de dubbeldikke, extra grote, zomereditie boordevol met de meest waanzinnige 
aanbiedingen en nieuwe producten. 

Wat te denken van het heerlijke Nutri-Rich Hair Repair Treatment, een masker om je haar een 
super boost mee te geven? Om maar even iets te noemen.

Laten we eerlijk zijn, ons haar is toch een van onze sieraden. Je voelt je aanzienlijk beter wanneer 
je haardos doet wat jij wilt. Dit sieraad hangt daarbij natuurlijk ook nog eens vrolijk en vrij om ons 
gezicht, een ander visitekaartje waarmee je altijd een eerste indruk achterlaat. 

Je begrijpt, voor het afgeven van het beste visitekaartje vind je eveneens alles wat je nodig hebt in deze 
speciale zomerbrochure. 

Letterlijk van top tot teen, van verzorging, super foods, tot zomerglans en ga zo maar door. 
Aan ons kan het in elk geval niet meer liggen, met al deze producten wordt het sowieso een geslaagde 
zomer. Of je nou klant bent, account houder of adviseuse, zonder enige twijfel wordt werkelijk iedereen 
hier blij van. 

Ik wens je een fantastische zomer wat je ook gaat doen en waar je ook bent. Geniet met volle 
teugen en straal als nooit tevoren!

Liefsss,

Vita Nova Cosmetics - Nutrimetics Nederland

Annet  Flier

Speciaal voor jou als gastvrouw

Daarnaast krijg je:

Nutri-Rich Body 
Creme [10820] t.w.v. 25,75€

bij een omzet van 200€ tot 349€

Nutri-Rich Gentle 
Foam Body Wash  
[11577] t.w.v. 39,95€

Een heerlijke zeepvrije 
en schuimende body 
wash. Met Groene Thee 
en Komkommer om te 
verzachten en te herstellen. 
Speciaal als dank voor 
het organiseren van een 
workshop!*

Vita Nova behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de gastvrouw en/of adviseuse die gebruik maakt van deze beloningen. Alle voorwaarden om hiervan gebruik te mogen maken, 
vind je in de webshop, vermeld bij het desbetreffende cadeau. Alle gegevens moeten volledig worden ingevuld en jouw naam moet bij onze Klantenservice bekend zijn als actieve adviseuse! 

*een workshop kan virtueel of live gegeven worden en bestaat uit minimaal 4 personen inclusief de gastvrouw. 

Professional Micellar Cleansing Water [10850] 
en Make-Up Remover Face pads [97203] 
t.w.v. 39,90€

bij een omzet van 350€ tot 499€

en een nieuwe afspraak

Nutri-Rich oil EL [10826] en 
Nutri-Eyes eye creme [11550] t.w.v. 85,50€

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

Professional Micellar Cleansing Water [10850] Professional Micellar Cleansing Water [10850] 
en Make-Up Remover Face pads [97203] 
t.w.v. 39,90€

bij een omzet van 350€ tot 499€

Professional Micellar Cleansing Water [10850] 
Nutri-Rich oil EL [10826] en 
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100 ml (18341) 
Normaal 27,50€

nu voor slechts

€19,95

250ml (17155) 
Normaal 24,95€

nu voor slechts

€21,95

Verwen je trouwe onderdanen, 
ze verdienen het!

Als je haar maar goed zit!

100 ml (18342) 
Normaal 27,50€

nu voor slechts

€19,95

250ml (17156) 
Normaal 24,95€

nu voor slechts

€21,95
Cultivate Spa Foot Balm
Breng na de heerlijke Foot Scrub de Cultivate Spa Foot Balm aan 
zodat je voeten fris blijven en natuurlijk lekker zacht. Dit mag je 
uiteraard dagelijks gebruiken, gewoon zo vaak je zelf fi jn vindt. 
Verrijkt met Tea Tree oil en verkwikkende 
citroenmirte en pepermunt. 

Cultivate Spa Foot Scrub
Bamboe in Cultivate Foot Spa Foot Scrub maakt dode huidcellen 
voorzichtig los, terwijl arnica gebarsten hielen herstelt. Je voelt en 
ziet het verschil en je voeten kunnen meteen stralen in je mooiste 
slippertje. 

€35,75
Normaal 55€ nu als set voor:

SOFT FEET PACK
Cultivate Spa Foot Scrub 

en Foot balm samen

Met gratis Cultivate Body Brush (op=op)

35% 
KORTING

Met gratis Cultivate Body Brush (op=op)

Nutri-Rich Hair Repair+ 
Treatment Masque
Herstel de natuurlijke schoonheid van 
jouw haar in slechts 5 minuten. Een intense 
behandeling die diep doordringt om droog en beschadigd haar 
te beschermen en te herstellen. Rijk aan herstellende oliën, zal 
het onmiddellijk voeden en broos haar herstellen. Breng vitaliteit, 
zijdezachtheid en glans terug, al na de eerste behandeling.

Nutri-Rich Hair Nourish+ Shampoo  
Verzorg en herstel je haar met deze heerlijke shampoo die 
verrijkt is met abrikozenpittenolie. Geschikt voor normaal 
tot droog/beschadigd of geverfd haar.

Nutri-Rich Hair Nourish+ Contioner  
Bescherm en herstel je haar met deze fi jne conditioner. Intens 
voedende sesamolie en abrikozenpittenolie brengen het 
vochtgehalte van je haar weer op peil en maakt het weer 
glanzend gezond zonder je haar zwaar te maken.

NIEUW 

250ml (17159) 
Normaal 34,95€

introductieprijs

€27,95

jouw haar in slechts 5 minuten. Een intense 
behandeling die diep doordringt om droog en beschadigd haar 
te beschermen en te herstellen. Rijk aan herstellende oliën, zal 
het onmiddellijk voeden en broos haar herstellen. Breng vitaliteit, 
zijdezachtheid en glans terug, al na de eerste behandeling.

Nutri-Rich Hair Nourish+ Contioner  
Bescherm en herstel je haar met deze fi jne conditioner. Intens 
voedende sesamolie en abrikozenpittenolie brengen het 
vochtgehalte van je haar weer op peil en maakt het weer 
glanzend gezond zonder je haar zwaar te maken.

NIEUW

17159

€66,95
Normaal 84,85€ nu als set voor:

NUTRI-RICH 
HAIR PACK

Nutri-Rich Hair Nourish+ Shampoo, 
Conditioner en Treatment Masque

Met gratis Detangling Nutrimetics Brush (op=op)

20% 
KORTING
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€46,50
Normaal 58,25€ nu als set voor:

BRONZE 
& GLOW PACK

Instant Goddess Body Bronzer 
en Bronzing Powder

20% 
KORTING

NIEUW NIEUW
Instant Goddess Body Bronzer
Deze luxe dagelijkse bronzing crème laat je huid 
glinsteren in een fl its! Je hebt meteen een onweerstaanbare 
gebruinde gloed. Met Abrikozenpittenolie om te 
hydrateren en Bronsdeeltjes om het 
lichaam te voorzien van een prachtige, 
gelijkmatige, onberispelijke gloed.

op=op

Must haves voor een zomerse avond

9gr (12232) 
Normaal 32,50€

nu voor slechts

€29,50

NC Bronzing Powder
Onze matte bronze wonderpoeder. 
Dit lichtgewicht bronzing powder 
levert een zacht mat effect met een 
kus van vakantiegloed. Benadruk met 
natuurlijke contouren of verfi jn kleur met een 
glinsterende afwerking. Pas je gloed aan, van een lichte 
gloed, tot een net van het strand bronzen teint in enkele 
seconden. Contour, blush, shape in een handomdraai. 
Deze multifunctionele poeder kun je 
zelfs als oogschaduw gebruiken. 

Alles wat je nodig hebt deze zomer!

NC Bronzing Powder
Onze matte bronze wonderpoeder. 
Dit lichtgewicht bronzing powder 
levert een zacht mat effect met een 
kus van vakantiegloed. Benadruk met 
natuurlijke contouren of verfi jn kleur met een 
glinsterende afwerking. Pas je gloed aan, van een lichte 
gloed, tot een net van het strand bronzen teint in enkele 
seconden. Contour, blush, shape in een handomdraai. 

Nutri-Rich Beauty Elixer 
Een super serum booster met de lichte textuur van een elixer. 
Super antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen en 
extracten van Franse Pruim laten je huid glanzen en stralen. 
Breng 2-3 druppels aan onder je crème voor net dat beetje 
extra. Mag dagelijks gebruikt worden, 
maar ook heel geschikt om naar 
behoefte twee tot drie keer per week 
toe te voegen aan de dagelijkse 
routine. Geschikt voor elk huidtype.

Nutri-Rich Intensive Lip Treatment SPF18
Verzacht en bescherm je lippen tegen kloofjes en 
droogte. De niet vette formule laat je lippen heerlijk 
zacht aanvoelen, terwijl SPF je lippen beschermt. 
Hoe kan het ook anders, verrijkt met 
ons ultieme ingrediënt 
Abrikozenpittenolie en Vitamine E.

Nutri-Rich hand crème 
Een rijke en intensieve crème voor droge en ruwe handen. 
En dat kan in de zomer natuurlijk ook heel snel! Deze luxe 
crème met Abrikozenpittenolie herstelt de droogste handen 
en maakt ze heerlijk zacht en glad.

125ml (18086) 
Normaal 25,75€

introductieprijs

€21,75

100ml (1037)
Normaal € 20€

nu voor slechts

€17,50

3.8g (10846)
Normaal 22,75€

nu voor slechts

€18,50

30ml (10817) 
Normaal 58,00€ 

nu voor slechts

€48,00

€78,50
Normaal 100,75€ nu als set voor:

NUTRI-RICH 
PACK

Set van Beauty Elixer 30ml, 
Nutri-Rich lip treatment 

en Nutri-Rich hand crème

20% 
KORTING
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Summer Super Foods Restore voor een 
stevige huid

60ml (10723) 
Normaal 49€

nu voor slechts

€39,00

Utra Care+ Clarifying Clay Treatment 
Krijg een gladdere, steviger en meer heldere huid in slechts 
10 minuten. Vulkanische klei haalt onzuiverheden naar boven 
en Zwarte Rijstpoeder exfolieert, waarna je 
in een mum van tijd de perfecte glans 
tevoorschijn tovert. 

Ultra Care+ Smart Shield Protection Crème SPF50
Smart Shield beschermt je huid tegen verontreiniging en het 
Multi-Defence Complex en de SPF Technology herstelt de huid 
van zonbeschadiging. Edelweiss Extract helpt lijnen 
en pigmentvlekken te voorkomen.

FEIT Vervuiling is overal en het 
veroudert je huid. Vuildeeltjes zijn 
20 keer kleiner dan je poriën.

Utra Care+ Aqua Supply Booster
Een geavanceerd Hydrating Complex gecombineerd met 
Hennepzaadolie vormen samen een beschermend laagje. 
Dit fluweelzachte serum gaat vochtverlies tegen waarbij 
Aminozuren ook nog eens de huid verstevigen. 
Twee vliegen in één klap!

100% MEER GEHYDRATEERDE 
HUID BINNEN EEN WEEK*

*gebaseerd op klanten zelfevaluatie

€127,95
Normaal 164,50€ nu als set voor:

ULTRA 
CARE+ PACK

Set van Ultra Care+ Smart 
Shield Protection Creme, Aqua Supply 
Booster en Clarifying Clay Treatment 

25ml (10907) 
Normaal 57,75€

nu voor slechts

€48,95

50ml (10908) 
Normaal 57,75€

nu voor slechts

€48,95

Anti-Ageing Extreme Night Creme
Een rijke en diep verzorgende nachtcrème die niet alleen 
werkt aan het verminderen van rimpels en fijne lijntjes 
terwijl jij slaapt, maar ook zorgt voor reparatie van 
beschadigde huidcellen.

60ml (19973)
Normaal 52,95€

nu voor slechts

€45,00

60ml (19974)
Normaal 52,95€

nu voor slechts

€45,00

60ml (19961) 
Normaal 58€

nu voor slechts

€48,00

Anti-Ageing Day Creme SPF15
Lichte romige moisturiser met het krachtige Sauvignon Blanc 
concentraat voor een gladde en stevige huid. Een perfecte 
crème met SPF15 wanneer fijne lijntjes en rimpeltjes je zorg zijn.
Geschikt voor de normaal tot vette huid vanaf 30 jaar.

Intense Anti-Ageing 
Day Creme SPF15
Intense moisturiser voor de droge 
huid. Uiteraard bevat ook deze 
het belangrijke Sauvignon Blanc 
concentraat. Het krachtige antioxidant 
dat beschermt tegen 
vroegtijdige veroudering.
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I R Y N A  stress less, glow more
Coconut & Matcha Cleansing Mousse
Een rijk schuimende mousse van kokosnootwater en matcha thee, met de 
frisse geur van sinaasappel- en citroenolie. Niet alleen voor een schone 
huid, ook voor een onmiddellijke boost van antioxidanten. 

75ml (19544) 
Normaal 24,95€

nu voor slechts

€19,95

150ml (19520) 
Normaal 29€

nu voor slechts

€25,95

100ml (19529) 
Normaal 39,95€

nu voor slechts

€31,95

Lotus Flower Glow Skin Mist
Dit is zo veel meer dan een spray!! Verfrissend, opwekkend, als 
16.00 uur tussendoortje, na je cleanser, als make-up fixatie, op het 
strand, het maakt niet uit. Jij bent de baas! 

Met elke stap houd je het vocht van het product dat je erna gebruikt 
ook nog eens beter in je huid en wordt roodheid gekalmeerd. 

€53,95
Normaal 68,95€ nu als set voor:

I R Y N A 
SUMMER PACK

Set van IRYNA Coconut & Matcha 
Cleansing Mousse en Lotus Flower 

Glow Skin Mist met GRATIS Face Brush

op = op

IRYNA Coconut Cushion Hand Crème
Kokos-, zoete amandel- jojoba- en rozenbottelolie 
voeden je handen en verzorgen tegelijkertijd je 
nagelriemen voor gezonde nagels.



Vanaf deze pagina zijn de aanbiedingen geldig vanaf 6 augustus!
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6.2ml 
Normaal 25€

nu voor slechts

€21,95

NC Lip Lightning Lip Gloss
Prachtige, handige en niet-plakkerige lip gloss met 
ingebouw led lampje. Handig en té leuk! Stralende 
en glanzende zomerlippen, altijd en overal, want 
ook je spiegeltje heb je altijd bij je.

Berry (14768)

Bare (14767)

Fig (14733) 

Nude (14736) NIEUW

Professional 4-in-1 Ultimate Mascara
De naam geeft exact de superieure kwaliteit van deze 
topper weer. Intens volle en eindeloos lange wimpers, 
puur natuur. Dat wil toch iedereen? 
De bijenwas en Shea Butter voeden 
en verzorgen de wimpers voor een 
oogverblindend effect.

10ml (13299) 
Normaal 26€

nu voor slechts

€22,95

Professional 4-in-1 Ultimate Mascara
De naam geeft exact de superieure kwaliteit van deze 
topper weer. Intens volle en eindeloos lange wimpers, 
puur natuur. Dat wil toch iedereen? 
De bijenwas en Shea Butter voeden 
en verzorgen de wimpers voor een 
oogverblindend effect.

Summer Glow

NC Glow Foil Liquid Eyeshadow
Nog nooit zagen je ogen er zo snel zo betoverend uit 
en ben je onmiddellijk klaar voor een glas bubbels op 
je favoriete terras. Mooie metallic tinten, 
veeg vast, om zo aan te brengen óf 
over je favoriete oogschaduw. 

Rose champagne (13732)

Dazzling Marsala (13733)

Nog nooit zagen je ogen er zo snel zo betoverend uit 
en ben je onmiddellijk klaar voor een glas bubbels op 

4.5ml 
Normaal 22,95€

nu voor slechts

€19,50

€55,00
Normaal 73,95€ nu als set voor:

EYES & LIPS 
GLOW PACK

Set van NC Glow Foil Liquid 
Eyeshadow, NC Lip Lightning Lip Gloss 
en Professional 4-in-1 Ultimate Mascara

25% 
KORTING



Nutri-Rich Oil Ointment
Je hoeft nooit op pad zonder abrikozenpittenolie! 
Want dit handige tubetje, met een balsem van de 
geconcentreerde mix, past altijd in je tas, jas of zak. 
Multifunctioneel, ook voor onderweg, om de droge 
huid van je gezicht en lichaam meteen te verlichten.
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Tube Power

€66,95
Normaal 79€ nu als set voor:

SHEET 
MASQUES PACK

Set van Ultra Care+ Bamboo 
Sheet Masque en Instant 
Recovery Eye Masque 

4x sachet met 
2 oogmaskers (10916)

Normaal 39,50€

nu voor slechts

€35,50

10ml (10739) 
Normaal 28,95€

nu voor slechts

€24,95

15gr (10843) 
Normaal 22,95€

nu voor slechts

€18,95

Ultra Care+ Bamboo Sheet Masque
Vier eco-friendly Bamboo Sheet Maskers gedrenkt in Hyaluronzuur, 
Komkommer, Vitamine C en Moerbei. De maskers passen op de contouren 
van je gezicht om te hydrateren, verstevigen, verzachten en op te frissen. 
Gebruik het een of twee keer per week, elk sachet 
is voor eenmalig gebruik. 

Geef het vochtgehalte in je huid een impuls 
tot wel 133% binnen 8 uur.

Ultra Care+ Lip Plumping Crème 
Boost je lippen zonder fi llers zonder de 
pijn en prijs van cosmetische naalden en 
zie vollere en stevigere lippen binnen een 
uur. Bevat sodium hyaluronate om je lippen 
op een natuurlijke manier op te vullen. 
Vermindert lijntjes direct en maakt je 
lippen gladder en zachter. 

4x sachet (10741) 
Normaal 39,50€

nu voor slechts

€35,50

Ultra Care+ Instant Recovery Eye Masque
Deze super rijke oogmasker patches zijn verpakt met krachtige ingrediënten 
om de ooghuid glad te maken, te verstevigen en te liften. Breng het slechts 
15 minuten aan op je gereinigde huid en laat het Cafeïne 
        Complex zwellingen, droogte, rimpeltjes en donkere 
              kringen aanpakken. 
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100ml (10884) 
Normaal 37,50€ 

nu voor slechts

€29,95

Nutri-Rich Beautifying Dry oil
Met deze lichtgewicht olie ben je van top tot teen altijd 
zacht! Wordt snel opgenomen door de huid en laat beslist 
geen vet gevoel achter. Met kokos- en abrikozenpittenolie, 
Vitamine E is dit product de sublieme zomervoeding voor 
zowel je lichaam als je haar.
 

Nutrimetics MAN 
Moisturising Creme SPF15
Verfrist de vermoeide huid en beschermt tegen 
veroudering en beschadiging door de zon. 
Deze lichtgewicht 
moisturiser met Makandi 
Wortel en Zwarte Thee 
vermindert irritatie en is 
geschikt voor elk huidtype.

Nutrimetics MAN 
2-in-1 Face Wash & Exfoliator
Deze face wash is geschikt voor dagelijks gebruik 
en reinigt de huid diep terwijl exfoliërende korreltjes 
zacht onzuiverheden verwijderen om het ingroeien 
van baardharen tegen te gaan. Het resultaat is een 
zachte en frisse huid.

100ml (10870)
Normaal 27,50€

nu voor slechts

€24,95

60ml (10874) 
Normaal 41,95€

nu voor slechts

€38,95

Deze face wash is geschikt voor dagelijks gebruik 
en reinigt de huid diep terwijl exfoliërende korreltjes 
zacht onzuiverheden verwijderen om het ingroeien 
van baardharen tegen te gaan. Het resultaat is een 

100ml (10870)
Normaal 27,50€
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NIEUW 

NC Perfecting Oil-Free Foundation 30ml 

Een heerlijke lichtgewicht olie-vrije foundation met 
een medium dekking die vlekkeloos aan te brengen 
is. De foundation is verrijkt met hyaluronzuur om de 
huid tevens te hydrateren.

NC Colour Correcting Stick
De NC Colour Correcting Stick helpt direct bij het corrigeren en neutraliseren 
van kleur op de huid. In een handige stick voor het eenvoudig aanbrengen 
op elk gewenst moment. De universele groene tint vermindert de zichtbaarheid 
van roodheid, vlekken, hyperpigmentatie en ongelijkmatige huidskleur. Deze 
romige maar lichtgewicht, langdurige kleurcorrector combineert moeiteloos en 
soepel en zorgt voor een naadloze correctie die minimaal 9 uur blijft zitten. 
Vitamine E en Shea Butter houden de huid gehydrateerd en zacht.

NIEUW 
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op elk gewenst moment. De universele groene tint vermindert de zichtbaarheid op elk gewenst moment. De universele groene tint vermindert de zichtbaarheid 
van roodheid, vlekken, hyperpigmentatie en ongelijkmatige huidskleur. Deze van roodheid, vlekken, hyperpigmentatie en ongelijkmatige huidskleur. Deze 
romige maar lichtgewicht, langdurige kleurcorrector combineert moeiteloos en romige maar lichtgewicht, langdurige kleurcorrector combineert moeiteloos en 
soepel en zorgt voor een naadloze correctie die minimaal 9 uur blijft zitten. soepel en zorgt voor een naadloze correctie die minimaal 9 uur blijft zitten. 
Vitamine E en Shea Butter houden de huid gehydrateerd en zacht.

NIEUW NC Complete Creme Concealer
De NC Complete Creme Concealer biedt een natuurlijke 
afwerking met een hoge dekking die opbouwbaar en 
mengbaar is en meer dan 10 uur perfect blijft zitten. Deze 
gewichtloze ultra-romige formule brengt super makkelijk aan, 
zonder zich te verstoppen in poriën of fi jne lijntjes, wat zorgt 
voor een perfecte afwerking. Een unieke water-in-olie emulsie 
met waterbestendige en olie absorberende eigenschappen, 
terwijl het antioxidantrijke superfruit Ramboetan Extract helpt 
om vocht aan de huid te binden en te beschermen tegen 
stressoren, waardoor de huid gehydrateerd, zacht en glad 
blijft. Deze concealer licht de huid onder de ogen op, 
maakt de huidtint egaal en oneffenheden verdwijnen 
als sneeuw voor de zomerzon.

Ivory (12180) 

Nude (12181) 

Sand (12182)

4ml 
Normaal 21,95€

introductieprijs

€19,95

Almond N (12263)

Honey N (12264)

Sienna W (12265)

Vanilla C (12260)

Bare N (12261)

Nude N (12262)

1.4g (12183)
Normaal 18,95€

introductieprijs

€16,95

30ml

normale prijs

€39,95

€49,95
Normaal 61,90€ nu voor:

Nu als set 
NC Perfecting Oil-Free 

Foundation en 
NC Creme Concealer  

maakt de huidtint egaal en oneffenheden verdwijnen 
als sneeuw voor de zomerzon.

Ivor

Nude (12181) 

Sand (12182)



200g (18571) 
Normaal 27,50€ 

introductieprijs

€23,50

Botanicals 
Berry Yuzu Jelly Exfoliator
Geniet van de geur van zoete 
Berry en Yuzu, terwijl Puimsteen en 
natuurlijke Aardbeienzaden de huid 
zachtjes exfoliëren en dode huidcellen 
verwijderen. Kakadu Plum Extract helpt 
je huid te verzachten en te verzorgen, 
waardoor deze glad, verfrist 
aanvoelt en heerlijk ruikt.

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.

NIEUW 


