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LUXURY LIPPENSTIFT MET MAT EFFECT (4 g)
 
Ultravoedende hydratatie in 7 moderne, matte tinten. 
22,00 €/CHF (550,00 €/CHF x 100 g) 

Coral Reef | 36121Bésame Mucho | 36120

Hola Cariño | 36122Estrellas | 36119

Chipotle | 9002 Feeling Fuego | 9003

Royal Reina | 36123

MATTE 
HYDRATIE

Verrijkt met Royal 
Jelly RJX, deze romige 

formule in verschillende 
tinten droogt de lippen 

niet uit.

Het model draagt Besame Mucho Luxury Lippenstift met mat effect.

ONWEERSTAAN-
BAARE KLEUR

Elke fluweelzachte tint 
dompelt de lippen in 

koninginnengelei en maakt 
ze zacht, gehydrateerd en 

levendig.

LUXURY LIPPENSTIFT (4 g)
 
Onze meest luxueuze formule biedt een romige, satijnzachte hydratatie. | 22,00 €/CHF (550,00 €/CHF x 100 g) 

Royal Ruby | 8997

Pink Satin | 9001Parisian Pink | 8996Regal Red | 8998 Spiced Plum | 8991

Gilded Bronze | 8992Regal Rose | 8994Hot Toddy | 8985 Luxe Apricot | 8995

Coral Chic | 8990Haute Berry | 8993 Beige Chiffon | 8987 Rose Nouveau | 8999

H
ola C

ariño | 36122

Es
tr

el
la

s 
| 3

61
19

C
oral R

eef | 36121

verwende 
 LIPPEN
 Voorzie je lippen
   van overvloedige voeding.

C
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p
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02



60 61

 LUXURY 
LIPPENPOTLOOD (1,03 g) 

 Verzachtende tinten die passen bij 
de Jafra Royal Luxury lippenstiften.

 15,00 €/CHF            
(1.456,31 €/CHF x 100 g) 

Diana
8759

Kate
8758

Sophie
8762

Elizabeth
8760

Victoria
8761

 LIPGLOSS  
LUXURY (8 ml)

 Oogverblindende en 
schitterende tinten die de lippen 
zacht en jeugdig houden.

 20,00 €/CHF                  
(250,00 €/CHF x 100 ml) 

Reg
al 

Berr
y | 

34023

Regal M
auve | 3

4001

Regal B
lush | 3

4022

Regal B
isq

ue | 3
4017

Reg
al 

Pink |
 34021

Regal P
each | 3

4020

Reg
al 

Gold | 3
4018

Reg
al 

Ruby | 
34019

definiërend +

VERBLINDEND
Twee essentiële koninklijke producten voor gedefinieerde en gehydrateerde lippen.

PERFECTE 
KOPPEL

Elke tint van de 
Lippotlood is 

gemaakt om perfect 
aan te sluiten bij 

de lippenstiften en 
lipglosses van Luxury.

VITAMINE C
Zorgt voor gladde en 

vollere lippen.

VERZACHT
en hydrateert de lippen met 

Royal Jelly RJX.
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 LUXURY 
MASCARA (9 g)

 De multi-actieve mascara 
die de wimpers voedt en 
versterkt.   

 26,50 € | cod. 9004   
(294,44 € x 100 g)       

1 

6

 DOORSCHIJNEND 
MAT GEZCIHTSPOEDER (9 g)

 Minimaliseert glans, poriën en rimpels 
voor een gladde finish.  
Geschikt voor alle huidkleuren.

 34,50 €/CHF                                                
Cod. 8423                                           
(383,33 €/CHF x 100 g) 

VOEDINGSTOFFEN
        nooodzakelijk 
  Royal Jelly RJX versterkt de voordelen van koninginnengelei.

VERMINDERT
Rimpels of vlekken 
tegengaan en de 

tekenen van veroudering 
bestrijden met 

koninginnengelei.

6362
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 VERHELDERENDE 
FOUNDATION  IN EEN 
STICK (11 g) 

 Beschermt de huid met 
bestanddelen tegen 
verontrijniging en een medium 
tot volledige dekking.

      33,00 €/CHF                  
(300,00 €/CHF x 100 g) 
                 

Blanc L1
35090

Cream L3 
35088

Buff L5
35091

Bare 
M3 

35093

Warm 
Almond 

D3 
35092 

Golden 
Walnut D5

35089

 VERHELDERENDE
 FOUNDATION 
  SPF 20 (30 ml)

 Voorkomt de tekenen van 
veroudering en laat de huid er 
stralend uitzien.                 

 32,00 €/CHF                              
(106,67 €/CHF x 100 ml) 

VERHELDERT 
 beschermt. maakt volmaakt. 
Twee formules voor een zijdezachte dekking die de huid verzorgt.

Fair  
L2 

34024

Nude L4 
34025

Bare  
L6 

34026

Bronze 
D2 

34030

Spice D4 
34031

Natural 
M2

34027

Tawny 
M4 

34028

Honey 
M6 

34029

LICHTE 
FORMULE

+ finish met soft-focus 

TOTALE 
DEKKING

 met matte finish
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 A. VERHELDERENDE PRIMER VOOR DE 
OGEN (15 ml)

 Breng het product in de binnenste ooghoeken en op 
andere plaatsen die je wilt verhelderen, highlighten of 
accentueren aan.

 Gebruik: 
Rond de ogen en waar nodig om te verhelderen en te 
highlighten aanbrengen.

 15,50 €/CHF | Cod. 31126                          
(103,33 €/CHF x 100 ml) 

 B. MATTERENDE 
GEZICHTSPRIMER 
(30 ml)

 De fluweelzachte formule 
absorbeert overtollig talg 
in de T-zone en andere 
zones, verwijdert glans en 
minimaliseert de poriën. 

 Belangrijkste 
ingrediënten: 
Squaleen maakt de huid 
voller en gehydrateerder; 
siliconenpoeder met diamant 
zorgt voor een matte finish.

 Gebruik: 
Breng na de hydratatie een dun 
laagje aan op een schone huid.        

 28,00 €/CHF | Cod. 53031 
(93,33 €/CHF x 100 ml) 

C.

 C. GEZICHTSPRIMER 
(30 ml)

 Hydraterende primer 
die poriën en fijne lijntjes 
vermindert voor een gladde, 
langhoudende make-up-
applicatie.

 Gebruik: Breng na de 
hydratatie een dun laagje 
aan op een schone huid. 

 Belangrijkste 
ingrediënten: 
Vitamine A en E bieden 
antioxiderende voordelen.

 23,00 €/CHF                             
Cod. 31791                   
(76,67 €/CHF x 100 ml)                       

   BEREID       je huid voor 
 Omdat een perfect make-up begint met huidverzorging.

A.

B.



Medium 
31646

 CC PERFECTE 
HUIDCRÈME          
SPF 15 (30 ml)

 Een volle satijnen 
formule, biedt 
bescherming tegen 
de zon en een 
gedoseerde dekking 
terwijl het een egale 
teint bevordert.

 Belangrijkste 
ingrediënten: 
Komkommerextract 
verzacht; 
zoethoutextract 
verheldert.

 24,50 €/CHF                     
(81,67 €/CHF x       
100 ml)  

Light 
31641

68 69

APPLICATIE:

 CC CONCEALER CRÈME 
SPF 20 (1,8 g)

 Een concealer die beschermt 
tegen beschadiging door de 
zon en onvolkomenheden 
camoufleert met een lichte, 
ademende dekking.

 Belangrijkste ingrediënten: 
Komkommerextract verzacht 
en hydrateert; extract van 
rijstzemelen bevordert een 
gelijkmatige teint 

    11,00 €/CHF                     
(611,11 €/CHF x 100 g) 

Medium M2 
93072

Light L2 
93062

beschermt en 

EGALISEERT 
 Camoufleert onvolkomenheden en verzorgt je huid.

HYDRATEREND
Deze verzachtende formule 
is ideaal voor de droge huid 
en biedt een voedende en 

rijke hydratatie.

ONZICHTBAARE 

 SLUIER 
 Bedek je huid met ultrazachte formules.

LICHT   
EN FRIS
Dekking + 

bescherming 
tegen de zon! 



via het

LICHTHEID 
70 Verminder de poriën met dit multi-werkend matterend product.

 COMPACT EN MAT 
GEZICHTSPOEDER (9 g)

 Een licht compact poeder dat 
onvolkomenheden camoufleert 
met een vormbare dekking en de 
huidteint matteert.

 Gebruik: p de blote huid of over 
de primer in laagjes aanbrengen om 
de gewenste dekking te verkrijgen.

     23,50 €/CHF                                 
(261,11 €/CHF per 100 g) 71

TOTALE 
DEKKING + 

ZERO GLANS
- licht

- matterend
- vormbaar

BETER GEZICHT 
Op make-up of blote huid 

aanbrengen, beginnen 
met een dun laagje. Goed 

uitspreiden en herhalen 
tot de gewenste dekking 

is bereikt.

Tan
Cod. 51096

Buff
Cod. 51100

Caramel
Cod. 51098

Cream
Cod. 51099

Wheat
Cod. 51097



perfectie

NON STOP 
 Perfect met ultra-langhoudende foundation.

 ALWAYS VLOEIBARE 
FOUNDATION SPF15 (30 ml)

 De volledig dekkende, 
langhoudende formule, verrijkt 
met SPF, biedt een onberispelijke 
dekking tot wel 12 uur lang*.

 Gebruik: Gebruik een kwast of 
sponsje voor foundation om het 
product op de gewenste zones te 
deppen.

 25,00 €/CHF                                 
(83,33 €/CHF per 100 ml) 

Honey 
Cod. 42311

Golden Tan 
Cod. 42304

Natural Tan 
Cod. 42303

Ivory
Cod. 42309

Bisque
Cod. 42310

Natural
Cod. 42308

Buff
Cod. 42307

Shell
Cod. 42306

Soft Ivory
Cod. 42302

72 73

98%
merkt een duur 

van maximaal 12 
uur op**

*In een onafhankelijke consumententest was 98% het erover eens dat het tot 12 uur dekking biedt. 
**Percentage dat het in een onafhankelijke consumententest erover eens was.
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Bisque | 4377 Honey | 4376Ivory | 4378

Buff | 4379Natural | 4380Shell | 4381

 VLOEIBARE MATTE 
FOUNDATION (30 ml)

 De anti-glans formule biedt een 
medium dekking en vervaagt 
onvolkomenheden.            

 Belangrijkste ingrediënten: 
Vitamine E hydrateert en 
beschermt tegen beschadiging.

  28,00 €/CHF                             
(93,33 €/CHF x 100 ml)  

SUGGESTIES 
Breng de foundation van het 

midden van het gezicht naar buiten 
toe aan. 

vind jouw

MATTEREND 
PRODUCT 
 Ontdek een hydraterende dekking met een matte finish.74

NIEUWIGHEID

Golden Honey | 52911

Warm Ivory | 52900



Sun  
Kissed

Sunset

76 77

 FARD (3,8 g)

     Een luxueuze, zijdezachte 
poederblush die gemakkelijk 
vervaagt voor een ideale 
dekking en een natuurlijke finish. 
Geformuleerd met antioxidante 
vitamine C en E.

 24,50 €/CHF                             
(644,74 €/CHF x 100 g) 

Durazno 
31201

Sun Kissed 
31196

Plum Rose 
31221

Soft Peach 
31211

Rose Oro 
31191

Sunset 
31226

Terra Cotta 
31216

Sun Divine 
31236

Copper 
31231

Bronze 
31206
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Cappuccino 

31966

Drama 
31961

Mystic 
31971

 TRIO POEDER-
OOGSCHADUW (4,2 g)

  Creëer verschillende ooglooks 
met deze oogschaduw in drie 
op elkaar afgestemde tinten. 
Droog aanbrengen voor een 
lichte kleur of nat voor maximale 
levendigheid.

  Belangrijkste ingrediënten: 
Vitamine A, C en E bieden 
antioxiderende voordelen.    

     26,00 €/CHF                             
(619,05 €/CHF x 100 g)

het is voldoende om een beetje 

WATER TOE  
TE VOEGEN 
  De bevochtigde kwast geeft intensiteit.

Sea Goddess42195

Blossom
42191

Sienna42194 Vines42192

78

NIEUWIGHEID



C. OOGPOTLOOD (1 g)

 Klassieke definitie 
De langhoudende formule geeft een 
levendige kleur die niet uitloopt of 
vervaagt.

  Belangrijkste ingrediënten: 
Vitamine E verzacht en 
hydrateert.       

     12,00 €/CHF                             
(1.200,00 €/CHF x 100 g)

80

E. EYELINER VLOEIBAAR      
ZWART (4 g)

 Ultieme precisie 
Het ultrafijne kwaltje omsluit de 
wimperlijn voor een perfecte definitie.

 Belangrijkste ingrediënten: 
Capryl glycol verzacht de huid
.                                              

 17,00 €/CHF                                                       
Cod. 31676                                
(425,00 €/CHF x 100 g)

RETOUCHEREN
Voor een perfect lijntje, 
verwijder vlekken met 

een doekje gedrenkt in 
micellair water.

Black
Cod. 77385

Jet Black
Cod. 31131

Brown
Cod. 77395

A.

C.

D.

E.

Deep Brown
Cod. 31136

81

B.

A. EYELINER MET FIJNE 
PUNT ZWART ONYX (3 ml)

 
Eenvoudige en nauwkeurige 
aan te brengen. Combineert 
gebruiksgemak met snelle droging 
en ongelooflijke precisie.

 17,00 €/CHF                                          
Cod. 31671                              
(566,67 €/CHF x 100 ml)

Onvergetelijke BLIK

D. OOGPOTLOOD MET 
BEWEEGBARE PUNT 
(0,28 g)

 Zelfscherpende precisie             
Het potlood met fijne punt 
garandeert waterbestendige 
precisie en definitie.

 Belangrijkste ingrediënten: 
Vitamine E en squaleen zorgen 
voor een langdurige hydratatie.                  

     13,00 €/CHF                             
(4.642,86 €/CHF x 100 g)

 B. EYELINER KAJAL (3,5 g)

      Gedoseerd pigment 
Zorgt voor intensiteit met een 
gemêleerde, aanpasbare textuur.

 Gebruik: Op de wimperlijn of de 
binnenste ooghoek aanbrengen. 
Gebruik een doekje of een vinger 
om het pigment te verspreiden.

     15,00 €/CHF                                          
Cod. 32001                              
(428,57 €/CHF x 100 g)

 



B.
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 DUO EYELINER        
BLACK/WHITE (1 g)

 Verheldert en definieert                        
Twee rijk gepigmenteerde tinten 
bieden veelzijdige definitie.

     Gebruik: Breng de lichte tint aan 
op de contouren van het ooglid of de 
binnenste ooghoeken. Gebruik de 
donkere tint voor dagelijkse definitie.      

  

 15,00 €/CHF                                     
Cod. 51151                               
(1.500,00 €/CHF  x 100 g)

 INTENSE

BLIK 
 Kies tussen subtiele definitie en gedurfde diepte.



B.

30

flick.

 Silver +     
Metallic Jeans

     15,00 €/CHF  
Cod. 52067                               
(1.500,00 €/CHF         
x 100 g)

 Gold +             
Intense Brown

     15,00 €/CHF            
Cod. 52068                               
(1.500,00 €/CHF                      
x 100 g)0 
Cod. 51151                               
(1500,00 € per 
100 g )

 Rose Gold + 
Metallic Grey

    15,00 €/CHF 
Cod. 52066                               
(1.500,00 €/CHF         
x 100 g)

SPEKTAKEL 
IN TWEE TONEN

 Briljante metallic tinten 
gecombineerd met 

gedurfde neutrale tinten. 

VERLICHT!

84 85



B.

8786

PERFECTE  WENKBRAUWEN 
   Maak je droomwenkbrauwen een realiteit.

B. WENKBRAUWPOTLOOD (1 g)

 Vormt en schaduwt 
VORM je wenkbrauwen tot in de perfectie 
met een natuurlijke finish

                              
Belangrijkste ingrediënten: 
Jojoba zaadolie en mineralencomplex 
voeden en hydrateren.                 

     12,00 €/CHF                             
(1.200,00 €/CHF x 100 g)
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A.

LIFTEN + 
KRULLEN

 MASCARA LUXE 
GEBOGEN WIMPERS (9 g)

 
19,00 €/CHF                             
(211,11 €/CHF x 100 g)

WIMPER   ontwikkelde

Black
Cod. 31801

88



A.

9190

A. LIPPOTLOOD MET BEWEEGBARE 
PUNT (0,28 g)

 Potlood dat waterbestendig is en 
nauwkeurige definitie geeft met een 
onstuitbare kleur.

 Belangrijkste ingrediënten: 
Vitamine C zorgt voor zachte en vollere 
lippen.

 11,00 €/CHF                                   
(3.928,57 €/CHF x 100 g)

Coffee | 31146

Maroon | 31156

Neutral | 31151

B.

 B. LIPPENSTIFT MET 
INTENSE KLEUR (4 g)

 De romige formule, verrijkt 
met avocadoboter, geeft 
een rijke kleur en essentiële 
voeding.

 17,00 €/CHF                
(425,00 €/CHF x 100 g)

Fantasia Pink
Cod. 31371

Classic Pink 
Cod. 31366

Amor 
Cod. 31341

Indian Coral 
Cod. 31346

Classic Pink

  Belangrijkste ingrediënten: 
Jojobaolie kalmeert en hydrateert; 
Vitamine C verzacht.

Fantasia Pink

Amor 

Indian Coral



Flirt
4345

Lust
4342

Seduction
4344

Crush
4341

Attraction
4343

Bare It All
4651

A.

B.

9392

 A. LIPPENSTIFT MET INTENSE 
KLEUR EN MAT EFFECT (4 g)

 
Lichte, gepigmenteerde lippenstift 
met hydraterende werking die de 
lippen met een matte kleur omhult.       

 17,00 €/CHF                                
(425,00 €/CHF x 100 g)

 B. LIPPENSTIFT MET 
TOTALE BESCHERMING 
SPF 15 (4 g)

 
Beschermende en 
antioxiderende lippenstift met 
levendige kleuren.

 17,00 €/CHF                      
(425,00 €/CHF x 100 g)

  Belangrijkste ingrediënten: 
Vochtinbrengende en antioxidante 
vitamine E

EXTREME 
LIPPEN   Een overdosis aan kleur en hydratatie

Hydra Pink

Red Satin

Think Pink
Cod. 31446

Almost Nude
Cod. 31451

Antique Pink
Cod. 31461

Coral Sunset
Cod. 31471
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Hydra 
Pink

31306

Lush 
Tawny
32031

Pink
Petal

31331

Plush
Peony
31311

Rich 
Cabernet  

31326

 HYDRATERENDE                      
LIPPENSTIFT (4 g)

 Vitamine E zorgt voor intensieve hydratatie  
en beschermt tegen oxidatieve stress.

 Belangrijkste ingrediënten: 
Squalaan, glycerine en kunaigras zorgen voor een 
rijke hydratatie.

 17,00 €/CHF                                      (€ 
425,00/CHF x 100 g)

Coral 
Burst  
31321

 VLOEIBARE                          
LIPPENSTIFT/LIPGLOSS (8 ml CAD.)

 Breng ze apart aan voor een discrete look of 
samen voor intense kleur en glans.

 Breng de transparante Lipgloss over 
vloeibare lippenstift aan voor een stralende 
finish.

 17,00 €/CHF                                  
(106,25 €/CHF x 100 ml)

Classic Pink

Misty
Rose

31301

Peach
Creme
32036

Red 
Satin  

31316

Grenade 

Cod. 31936

Neutral 

Cod. 31951

Red 

Cod. 31941

Rose Petal 

Cod. 31931

 TRANSPARENTE LIPGLOSS (8 ml)

 Lipgloss die de lippen hydrateert 
dankzij de aanwezigheid van vitamine 
E, waardoor ze glanzend en levendig 
worden.

 Gebruik het alleen of over je favoriete 
lippenstift om de kleur op een 
schitterende manier te laten uitkomen.

 Cod. 31926

 12,00 €/CHF                               
(150,00 €/CHF x 100 ml)



B.

A.A.

B.

46 97

  FRISSE 

EN GEHYDRATEERDE 
       huid.

A. GEZICHTS-MAKE-UP REMOVER 
VOOR OGEN EN LIPPEN (100 ml)      

Verwijdert op milde wijze zelfs 
waterbestendige make-up en laat de 
huid fris en gehydrateerd aanvoelen.

16,50 €/CHF | Cod. 53014 

(16,50 €/CHF x 100 ml)

B. GEL REMOVER 
VOOR OGEN (30 ml)      

Gel met een zijdezachte 
formule, voornamelijk 
bedoeld voor het verwijderen 
van make-up op de ogen.

13,00 €/CHF | Cod. 3964 

(43,33 €/CHF x 100 ml)

  TIPS: Goed schudden en 
een doekje bevochtigen. 
Verwijdert op milde wijze 
make-up van de lippen, de 
oogleden en de wimpers. 
Daarna afspoelen. 

A.

96
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HANDEN 
 multitaskers  
   Voor gemakkelijke en perfecte nagels.

 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 
Muse 
8501

#StayGolden 
8750

50 
Shades 
8757

Babydoll 
Pink 
8753

Glistening 
Nude 
8752

Purple 
Passion 
8749

Sassy Silver 
8751

Pink 
Martini 
8754

Wine & 
Dine 
8748

Turquoise 
Tease 
8755

Date Night 
Red 

8747

NIEUWIGHEID

Brisk
Violet 
53019

Quick 
Sand

53020



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.

19,00 €/CHF | Cod. 51154

(15,20 €/CHF x 100 ml)

 Voel de
FRISSE 
   

FRISHEID

100 101

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.

19,00 €/CHF | Cod. 51152

(15,20 €/CHF x 100 ml)

ROMANTISCH

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)

VERLEIDELIJK

 

 SCENT REFRESH TECHNOLOGY

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



T O P N O T E N 
Bergamot

B A S I S N O T E N
Fluweelzachte houtsoorten

H A R T N O T E N
Donker vanillestokje

NUUD 
Oosters Houtig

Eau de Toilette (75 ml)

40,00 €/CHF                           
Cod. 52961                     
(53,33 €/CHF x 100 ml)

VOOR HAAR,  
VOOR HEM

VOOR IEDEREEN

103

 iconisch en modern
UNISEKS 
    Maak een subtiel en elegant statement met zachte natuurlijke noten.

102

VERHOOG DE  
INTENSITIJT
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.

Geef uitdrukking aan 
je authentieke zelf met 

noten van pure bergamot, 
donkere vanillestokjes en 

fluweelzachte houtsoorten.
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verfijnd
ADORISSE CLASSIC 

Bloemig

Eau de parfum (50 ml) 

40,00 €/CHF | Cod. 88666 

(80,00 €/CHF x 100 ml)

T O P  
N O T E N

YLANG YLANG
Zacht en discreet, deze 
bloem is onmiskenbaar 

chic.

B A S I S  
N O T E N

TONKABOON
Gedurfde oosterse noten 
laten je weten dat je het 

meent.

H A R T 
N O T E N

JASMINE
Een geurbadge die de 
wereld laat weten dat jij 

de baas bent.

Neem de leiding over je  

WERELD

Jij bepaalt de regels
met dit elegante en 

toch moderne
merk.

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)
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 passie
ADORISSE NIGHT 

Oosters, Bloemig, 
Gourmand  

Eau de parfum (50 ml)

40,00 €/CHF                             
Cod. 7620    

(80,00 €/CHF x 100 ml)

Sappige citrusvruchten 
mengen zich met 

decadente gourmand-
noten voor een 

magnetische signatuur.

T O P 
N O T E N

BERGAMOT
Ervaar de nacht 

met een vonk van 
bedwelmende 
citrusvruchten.

H A R T 
N O T E N

NEROLI
Trek de aandacht 

met een prachtige 
witte bloem.

B A S I S 
N O T E N

ROMIGE 
WITTE 

CHOCOLADE
Deze verrukkelijke 

basis geeft de geur een 
verslavende kwaliteit.

 neem de

NACHT 
   over
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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)
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Chase your dreams with 
JAFRA, and you can:

• Do the work you love  • Make your own schedule
• Save on your favorite products • Join a global  

community of entrepreneurs

Start your business today at jafra.com!

begin something

BEAUTIFULOntdek het assortiment van de 
STARLINE-producten en koop 
direct op

24 uur per dag geopend

PROMOTIECODE voor online aankopen

Hoe contact opnemen met STARLINE S.r.l.

P1108

Piazza della Repubblica 5
Fiscaal nummer 00697320125 - KvK 02470820123

, 2100 VARESE
Commerciële distributie door Starline S.r.l.

Piazza della Repubblica 5-2100 Varese 
DIRITTO DI RECESSO (art. 52, D.Lgs. n. 206/2005); il cliente ha il diritto di recedere dall’acquisto effettuato, senza penalità alcuna e senza specificarne le ragioni, entro 14 giorni dal momento in cui lo stesso, o un terzo da lui designato per iscritto,
ha acquisito il possesso fisico dei beni. La comunicazione di recesso, da inviarsi a Starline S.r.l. - Piazza della Repubblica 5 -21100 Varese (VA), può essere effettuata utilizzando il Modulo tipo di recesso, che si trova in allegato al RIEPILOGO 
PRODOTTI ORDINATI, o tramite qualsiasi analoga dichiarazione esplicita inviata a mezzo postale o mail a servizio.clientistarline-italia.com. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso spetta al Cliente. Saranno a carico del Cliente le 
spese per la restituzione dei beni ricevuti, che dovranno essere riconsegnati o rispediti a Starline entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso, nel loro imballo originale e senza mancanza alcuna. Starline S.r.l. entro 14 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso e comunque solo dopo aver ricevuto i beni, rimborserà integralmente al Cliente la somma pagata, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale, salvo che il Cliente abbia espressamente convenuto 
altrimenti. Il Cliente risponde di ogni manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. In ogni caso saranno a carico del Cliente eventuali mancanze o danni ai beni ricevuti.

Copyright reserved Jafra Cosmetics S.p.A. & Starline S.r.l. - TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI SALVO ESAURIMENTO SCORTE  

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.

*Exclusief de producten die Koninginnengelei bevatten, een natuurlijk ingrediënt uit de bijenkorf.
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www.starline-europa.com

Klantenservice:
Verzending van bestellingen: 

service@starline-europa.com
www.starline-europa.com

DIVERSEN
Papier van verantwoord

beheerde bronnen
FSC® C009945

Sommige producten zijn gedurende het hele jaar verkrijgbaar, controleer de beschikbaarheid online of vraag het aan uw adviseur. 
HERROEPINGSRECHT (art. 52, Wetsbesluit nr. 206/2005); De klant heeft het recht om af te zien van de uitgevoerde aankoop, zonder enige boete en zonder de beslissing te moeten motiveren, binnen 14 dagen vanaf het moment waarop de klant, of een derde die 
daartoe schriftelijk door hem werd aangesteld, fysiek in het bezit gesteld werd van de goederen. De kennisgeving van herroeping dient verstuurd te worden naar Starline S.r.l. - Piazza della Repubblica 5 -21100 Varese (VA) en kan gebeuren door middel van het 
Standaardherroepingsformulier dat bijgevoegd wordt bij het BESTELOVERZICHT PRODUCTEN, of door middel van enige gelijkaardige uitdrukkelijke verklaring die per post of per e-mail naar servizio.clientistarline-italia.com verzonden wordt. De bewijslast m.b.t. 
de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De kosten voor het retourneren van de ontvangen goederen zijn ten laste van de Klant en deze dienen in de originele verpakking en zonder enig gebrek binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping 
terugbezorgd of teruggezonden te worden naar Starline. Binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping en in elk geval pas na ontvangst van de goederen zal Starline S.r.l. het betaalde bedrag integraal terugbetalen, via dezelfde betaalwijze 
als gebruikt werd voor de aanvankelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De Klant is aansprakelijk voor het hanteren van de goederen dat verder ging dan nodig was om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te 
stellen. In elk geval zullen eventuele gebreken of schade aan de ontvangen goederen ten laste zijn van de Klant.
Copyright voorbehouden aan Jafra Cosmetics S.p.A. & Starline S.r.l. - ALLE PRODUCTEN ZIJN BESCHIKBAAR BEHOUDENS UITPUTTING VAN DE VOORRAAD


