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DETOX
ode aan het lichaam

Lichaamsscrub: een eeuwenoud schoonheidsritueel.

BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

AMANDEL
OLIE

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

WIST JE DAT:

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

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

VITAMINE E

Met antioxiderende en antiverouderingseigenschappen,
bestrijdt het product vrije
radicalen.

SHEABOTER

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

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

GOTU
KOLA

Uitstekende antiverouderingseigenschappen,
bevordert de collageenproductie
en verbetert de huidelasticiteit.

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

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

		
35,00 €/CHF
Cod. LV02001
(17,50 €/CHF x 100 ml)
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HELDEN
van deVerwen
hydratatie
je huid en je zintuigen.

BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

AMANDEL
OLIE

Luxueuze verzachtend
middel dat zorgt voor
langdurige, voedende
hydratatie.

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

30,00 €/CHF

Cod. S38662 		
(12,00 €/CHF x 100 ml)

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

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

27,00 €/CHF

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

A. ROYAL ALMOND
HYDRATERENDE
LICHAAMSLOTION (250 ml)

Cod. 43104
(10,80 €/CHF x 100 ml)

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

VITAMINE E

Kalmeert en hydrateert
en biedt antioxidante
voordelen.

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

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

22,00 €/CHF

Cod. 51712
(11,00 €/CHF x 100 ml)

A.

B.
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BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN

SESAMZAADOLIE

Zorgt voor langdurige
hydratatie en is rijk
aan antioxidanten.

TARWE-EIWIT

Hydrateert en verstevigt
met vitamine D en E.

PROVITAMINE
A B5

Ondersteunt de
vochtbarrières van de
huid.

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

19,00 €/CHF
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Cod. 83871
(9,50 €/CHF x 100 ml)

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

34,00 €/CHF

Cod. S85631
(13,60 €/CHF x 100 ml)

PRECIOUS PROTEIN
HYDRATERENDE
LICHAAMSLOTION GEL

PRECIOUS PROTEIN
HANDCRÈME (75 ml)

(250 ml)

Masseerd zo vaak als nodig
op handen en nagelriemen.

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

22,00 €/CHF

Cod. S85621
(8,80 €/CHF x 100 ml)

Gebruik:

15,00 €/CHF

Cod. 85611
(20,00 €/CHF x 100 ml)

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

19,00 €/CHF

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

NIEUWE ENERGIE

JOUW OCHTEND

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

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

			

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

Power Up Verfrissende Lichaamsreiniger (250 ml)

Zijdezachte gel, verandert in een rijk en verfrissend schuim.

20,00 €/CHF | Cod. BTW-nummer 53167

			

(8,00 €/CHF x 100 ml)

Power Up Stimulerende Lichaamscrème (250 ml)

Formule verrijkt met sheaboter, zorgt voor luxueuze hydratatie.

21,00 €/CHF | Cod. BTW-nummer 53166

			

(8,40 €/CHF x 100 ml)

12183

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

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

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

Power Down Voedende Douchegel (250 ml)

zorg voor jezelf begint hier...

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

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

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

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

Ideaal voor de

Belangrijkste ingrediënten:

VOETEN

Lanoline verzacht, kalmeert en
hydrateert de huid.

19,50 €/CHF

Cod. 82974
(9,75 €/CHF x 100 ml)

Pak je voetproblemen 			
		
met een botanische pedicure aan.

VOETPEELING (125 ml)
Puimsteenstukjes peelen op milde
wijze.

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

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

Belangrijkste ingrediënten:

Gebruik:

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

Belangrijkste
ingrediënten:

18,50 €/CHF

Cod. 87676
(14,80 €/CHF x 100 ml)

Masseer een ruime
hoeveelheid op de schone
voeten.

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

18,50 €/CHF
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Cod. 35087
(16,09 €/CHF x 100 ml)
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A.

DAGCRÈME VOOR
HANDEN SPF 15 (75 ml)

B.

Jojoba-parels peelen op milde
wijze.

Minimaliseert de tekenen van
veroudering veroorzaakt door
UV-stralen.

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

Gebruik:
Elke ochtend aanbrengen op
schone handen en nagelriemen.

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

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

17,50 €/CHF | Cod. 55418

HANDPEELING MET
JOJOBA-PARELS (75 ml)

BRAAM

17,50 €/CHF | Cod. 3618

Rijk aan antioxidanten,
verheldert en
beschermt de huid.

B.

(23,33 €/CHF x 100 ml)

(23,33 €/CHF x 100 ml)

A.

C.

C.

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

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

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

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

KAMPERFOELIE

JOJOBA
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Verzacht, hydrateert
en beschermt.

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

BLAUWE LOTUS

Beschermt en herstelt
beschadigd haar zonder
het te verzwaren.

SOJA
EIWIT

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

ARGANOLIE

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

VITAZON
COMPLEX

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

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

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

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

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

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

16,00 €/CHF | Cod. 85984
129

KOKOOSNOOT &
				LIMOEN
		

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

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

HYDRATERENDE
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

HYDRATERENDE
HANDCRÈME (75 ml)

VERZACHTENDE
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

VERZACHTENDE
HANDCRÈME (75 ml)

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

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

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

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

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

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

20,00 €/CHF | Cod. 83991

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

(10,00 €/CHF x 100 ml)
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FOR
MEN

A.

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

BRIGHTEN

Verzacht en kalmeert de
gevoelige en snel geïrriteerde
huid.

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

12,50 €/CHF ABSORB

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

SOOTHE

JAFRA DAILY
AQUATIQUE
DEODORANT STICK
VOOR MANNEN (60 g)

bescherming +

RISULTATEN
Verdedig jezelf tegen geurtjes en zet je zorgen recht.

132
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Biedt de hele dag
waterbestendige
bescherming.

Voor wie:
Actieve mannen van alle
leeftijden.

12,50 €/CHF

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

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

Belangrijkste ingrediënten:

WIST JE DAT:

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

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

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

ZONNECRÈME MET HOGE
BESCHERMINGSFACTOR SPF 50 +
(150 ml)

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

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

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

29,00 €/CHF
Cod. LV03002

VRIENDEN
VAN DE ZEE

Bevatten geen oxybenzone
en octinoxate.

(19,33 €/CHF x 100 ml)
129
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HERSTEL
			
		 		 zachtjes

het evenwicht van de huid na blootstelling aan de zon

VERZACHTENDE AFTER-SUN
DOUCHEGEL (200 ml)

BESCHIKBAAR VANAF MEI 2022

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

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

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

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

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

WIST JE DAT:

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

27,00 €/CHF
Cod. LV03003
136

(13,50 €/CHF x 100 ml)
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15

BESCHERMING NAAR KEUZE (GROEP A)

SLECHTS

89€/CHF

4

in plaats van
MAX 112€/CHF
COD. COMBLV003

STUKS
MAX

20%

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

ING

T
KOR

AFTERSUN NAAR KEUZE (GROEP B)

		
KALMERENDE AFTER SUN
DOUCHE GEL-SHAMPOO
VERZACHTENDE AFTERSUN
MELK

SET SUMMER SPECIAL
4 STUKS NAAR KEUZE:
+ 2 BESCHERMER NAAR KEUZE (A)
+ 2 AFTERSUN NAAR KEUZE (B)
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BEYOND BRILLIANT
NAGELLAK (12 ml)
Langhoudende, resistente formule tegen
breken, glijdt soepel met uitzonderlijke
controle en dekking voor gewoon
schitterende nagels.

12,50 €/CHF (104,17 €/CHF x 100 ml)

Mocha
Fever
8756

Magenta #StayGolden
50
Shades
Muse
8750
8757
8501

Babydoll
Pink
8753

Purple
Passion
8749

Sassy Silver Date Night
Red
8751
8747
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HANDEN
multitaskers

		 Voor gemakkelijke en perfecte nagels.

Pink
Martini
8754

Wine &
Dine
8748

Turquoise
Tease
8755

Glistening
Nude
8752

NIEUWIGHEID
Quick
Sand
53020

Brisk
Violet
53019
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Voel de

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

FRISSE

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

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

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

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

SCENT REFRESH TECHNOLOGY

(15,20 €/CHF x 100 ml)

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

101

iconisch en modern

UNISEKS

VERHOOG DE
INTENSITIJT

NUUD

Oosters Houtig
Eau de Toilette (75 ml)

40,00 €/CHF

Cod. 52961
(53,33 €/CHF x 100 ml)

Maak een subtiel en elegant statement met zachte natuurlijke noten.

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

TOPNOTEN
Bergamot

HARTNOTEN

Donker vanillestokje

VOOR HAAR,
VOOR HEM
VOOR IEDEREEN
BASISNOTEN
Fluweelzachte
houtsoorten
102

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

TOP
NOTEN

YLANG YLANG

Zacht en discreet, deze
bloem is onmiskenbaar
chic.

HART
NOTEN

JASMINE

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

BASIS
NOTEN

TONKABOON

Gedurfde oosterse noten
laten je weten dat je het
meent.

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

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

Neem de leiding over je

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

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

BERGAMOT

Ervaar de nacht
met een vonk van
bedwelmende
citrusvruchten.

HART
NOTEN

NEROLI

Trek de aandacht
met een prachtige
witte bloem.

BASIS
NOTEN

ROMIGE
WITTE
CHOCOLADE

Deze verrukkelijke
basis geeft de geur een
verslavende kwaliteit.

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

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

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

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

40,00 €/CHF
Cod. 7620

(80,00 €/CHF x 100 ml)

neem de

NACHT
			over
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		JF9 BLUE

Dynamisch, veilig, casual.

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

TOPNOTEN

Cod. 51161
(9,50 €/CHF x 100 ml)

VENKEL

Creëert een zorgeloze sfeer.

HARTNOTEN

VETIVER

Omarmt de geest van
het avontuur.

BASISNOTEN

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

37,00 €/CHF
104
108

Cod. 83032
(37,00 €/CHF x 100 ml)

FAVA
VAN TONKA

Leef elk moment.

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

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

37,00 €/CHF

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

Cod. 38003
(37,00 €/CHF x 100 ml)

TOPNOTEN

ZOUTIG
IJS

Een explosie van
frisse mineralen.
HARTNOTEN

LAVENDEL

Een aromatisch
krachtig hart.
BASISNOTEN

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

WITTE
MUSCUS

Een langdurig
schoon gevoel.
110
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STIJL
		 op maat
gemaakt

ABSOLUTE
LEATHER

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

40,00 €/CHF

Cod. 34036
(40,00 €/CHF x 100 ml)

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

ITALIAANSE
CITRUSVRUCHTEN

Voor een frisse en
moderne eerste
indruk.
HARTNOTEN

SENSUEEL
CEDERHOUT

Straalt een verleidelijk
vertrouwen uit.
BASISNO
TEN

KOSTBARE
HUID
112

Proef een
bevredigende
rijkdom. 113

begin something

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

www.starline-europa.com

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

24 uur per dag geopend

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

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

Klantenservice:service@starline-europa.com
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ownwww.starline-europa.com
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DIVERSEN
Papier van verantwoord
beheerde bronnen
FSC® C009945

Start your business today at jafra.com!
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