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De doordachte combinatie van natuurlijke 
ingrediënten in combinatie met het innovatieve 
wetenschappelijke onderzoek van de Zwitserse 

laboratoria heeft geleid tot een nieuwe generatie 
cosmeticaproducten. Dankzij de zeer doeltreffende 

en performante actieve bestanddelen biedt elk 
cosmeticaproduct een ware      

schoonheidservaring

    NATUUR  
WETENSCHAP

     
& 



Dankzij de microscopische 
micellen (niosomen), die de 

zeer performante actieve 
bestanddelen in de huidlagen 

inbrengen, vertraagt de NIOBLU-
lijn de celveroudering van de 

huidweefsels waardoor de huid er 
jeugdiger uitziet.

Laat je verrassen
     door de            
    resultaten!

Een nieuwe generatie
cosmeticaproducten
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 DELICATE 

REINIGINGSMELK + 
AHA (150 ml)

 
 Reinigt, egaliseert en hydrateert

• Exclusieve formule met hoge 
concentratie aan actieve 
bestanddelen, regenereert en 
hydrateert alle huidtypes. 

    
  Gebruik: 's Morgens en 's 

avonds op de droge huid 
aanbrengen op het gezicht en 
de hals en goed inmasseren. 
Grondig afspoelen met lauw 
water.

  35,00 €/CHF                       
Code LV01001                                   
(23,33 €/CHF x 100 ml) 
 

ARGAN
EN OLIJFOLIE
Antioxiderend, 
elasticerend, hydraterend
en verzachtend.

ALFAHYDROXYZUREN
Glycolzuur, melkzuur, 
amandelzuur geven de 
huid helderheid en glans en 
bevorderen de productie 
van nieuwe collageenvezels.

WIST JE DAT:
De concentratie van 

hoogwaardige oliën maakt 
een affiniteitsreiniging 

mogelijk, zuivert de huid 
en bereidt haar voor op de 

opname van belangrijke 
actieve bestanddelen.

 ARGANOLIE
Al door de volkeren in de 

oudheid gewaardeerd 
voor zijn eigenschappen. 

De boom waaruit 
dit kostbaar product 

verkregen wordt, wordt 
niet toevallig ook de 

"Levensboom" genoemd. 

3 IN 1
 REINIGT

EGALISEERT 
HYDRATEERT

VERWIJDERT
    Verwijdert make-up en verontreiniging



 
 MULTI-ACTION TONIC + 

AHA (150 ml)
 
  Egaliseert, regenereert en 

verstevigt

• De multi-actieve formule met 
alfahydroxyzuren heeft een 
delicate werking zonder de huid 
uit te drogen, terwijl de licht 
peelende werking een heldere, 
egalere huid laat zien. 

 
• De huid ziet er vitaal, fris en 

jong uit.
 
 Gebruik: 's Morgens en 's 

avonds met behulp van een 
doordrenkt watje aanbrengen 
op de huid. De zone rond de 
ogen vermijden.

35,00 €/CHF
Code LV01002
(23,33 €/CHF x 100 ml) 
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3 IN 1
 EGALISEERT

REGENEREERT  
VERSTEVIGT

WIST JE DAT:
Dankzij de synergie tussen 

de antioxiderende en 
hydraterende stoffen die de 
plant bevat, stimuleert het 
aloë vera sap de productie 
van collageen en elastine.

SAP VAN 
ALOE VERA
Verbetert de 

stevigheid en de 
elasticiteit van de 

huid.

ALFAHYDROXYZUREN
Glycolzuur, melkzuur, 
amandelzuur geven de 
huid helderheid en glans en 
bevorderen de productie van 
nieuwe collageenvezels.

REINIGT
   diepgaand
Verwijdert onzuiverheden en herstelt het PH-evenwicht



  NIO-INTENSIEVE 
ANTIVLEKKENSERUM + 
RESVERATROL (30 ml)

  Maakt de huid lichter en geeft glans                         
• Verbetert snel de natuurlijke       
   helderheid van de huid.                  
•  Een huid die zichtbaar meer glanst 

en egaler is.

 56,00 €/CHF 
Code LV01004 
(186,67 €/CHF x 100 ml)

  NIO-SERUM VOOR ITENSE 
HYDRATATIE VIT C + 
HYALURONZUUR (30 ml)

 Extra hydraterend elixir met Vitamine C
 • Verstevigt, hydrateert en definieert.

 • Het vermindert de zichtbaarheid van 
lijntjes en rimpels aanzienlijk.

 56,00 €/CHF 
Code LV01003 
(186,67 €/CHF x 100 ml)  
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VERSTERKERS
VAN DE EEUWIGE

JEUGD
SCHOONHEID
MOET VEROVERD 
WORDEN

Om de eigen schoonheid te 
behouden en tekenen van 
ouderdom te voorkomen, volstaat 
het niet om enkel op Moeder 
Natuur te vertrouwen, maar is het 
van belang om dagelijks de huid te 
verzorgen, al vanaf de leeftijd van 20 
à 25 jaar. 
De huid heeft actieve bestanddelen 
nodig - bijvoorbeeld hyaluronzuur, 
collageen, schoonheidsvitamines 
(A, C en E) en nog veel meer - die 
enkel voorzien kunnen worden 
door het gebruik van specifieke 
cosmeticaproducten; vandaar het 
belang van gezichtsserums. 

Gebruik: 's Morgens en 's avonds, 
na de reiniging, aanbrengen 
op het gezicht, de hals en de 
decolleté met lichte cirkelvormige 
massagebewegingen. 

WIST JE DAT: 
Serums een zeer hoge concentratie aan 

actieve bestanddelen bevatten. Waar 
een crème tussen 5% en 10% aan actieve 

bestanddelen bevat, kan dat voor een serum 
oplopen tot 70%.

NIO-OXY NIOSOOM
Microblaasjes die resveratrol 
bevatten (stof met een 
lichtermakende werking afkomstig 
uit druiven), met als functie het 
actieve bestanddeel erin te bewaren 
totdat het wordt vrijgegeven.

NIO-OLIGO NIOSOOM 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.
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 NIO-BESCHERMENDE CRÈME 

VOOR DE GEVOELIGE HUID
 (50 ml)
 
 Kalmeert en hydrateert

• Actief concentraat voor de gevoelige 
huid, dat de huid diep beschermt en 
hydrateert.  

• Bijzonder geschikt voor de verzorging 
van de zeer dunne en snel geïrriteerde 
huid die moet worden beschermd, 
gehydrateerd en goed gevoed. 

 
 Gebruik: 's Morgens, na de reiniging, 

aanbrengen op het gezicht, de hals en 
de decolleté met lichte cirkelvormige 
massagebewegingen. 

77,00 €/CHF
Code  LV01006
(154,00 €/CHF x 100 ml) 

VERZACHT EN 
HYDRATEERT

WIST JE DAT:
ELK BLOEMBLAADJE HEEFT 

1000 EIGENSCHAPPEN 
De bloemen van de calendula 

kunnen helemaal gebruikt 
worden ofwel gedroogd 
en tot poeder gemaakt 

ofwel in de vorm van een 
olie, zalf, balsem, crème 

of lotion. Calendula heeft 
unieke eigenschappen, heeft 
een ontstekingsremmende 

werking, heeft regenererende 
en helende eigenschappen, en 
is verzachtend en kalmerend.

NIOSOOM 
NIO-PROTECT
Microblaasjes met soja-
isoflavonen, fytoceramiden 
en acetylcysteïne die diep 
binnendringen in de huid 
en de huid hydrateren, 
verstevigen en beschermen 
tegen externe en 
verontreinigende factoren.

EXTRACT VAN 
CALENDULA  

Natuurlijk elixir voor 
de dunne huid die 

makkelijk rood wordt, 
een onaangenaam 
branderig gevoel 

geeft en schilfertjes 
vertoont.   

BESCHERMT
    en kalmeert
   De sleutel tot een sterker uitziende huid
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NIO-BESCHERMENDE 
CRÈME VOOR GEMENGDE/
VETTE HUID (50 ml)
 
Herstelt het evenwicht en licht de huid 
op

•  Heeft een doeltreffende 
normaliserende, astringerende 
en zuiverende werking, gaat 
oneffenheden tegen, verbetert en 
egaliseert zichtbaar de kleur van de 
huid en verfijnt de huidtextuur. 

•  Biedt hydratatie, frisheid en zachtheid 
zonder de huid te verzwaren.                

Gebruik: 's Morgens na de reiniging, 
aanbrengen op het gezicht, hals en 
decolleté met lichte cirkelvormige 
massagebewegingen.                                 

77,00 €/CHF
Code LV01007
(154,00 €/CHF x 100 ml) 

HERSTELT HET 
EVENWICHT EN 

LICHT DE HUID OP

NIOSOOM 
NIO-SEBACTIVE
Microblaasjes met daarin 
hoofdzakelijk palmextract en 
nobiletine (een extract van 
grapefruit), met als functie het 
verminderen en controleren 
van overmatige talgproductie 
waardoor de vette huid er 
beter uitziet.

SAP 
VAN ALOE VERA 

 Een echte dorstlesser 
voor de huid, die 

voedt, egaliseert en 
helpt de regelmatige 
hydrolipidenfilm te 

herstellen. 

WIST JE DAT:
hydratatie van de vette huid 
de eerste regel is die moet 
worden toegepast, vooral 

na een bijzonder agressieve 
reiniging; enkel met water 
kan men beginnen met het 

herstellen van de huidbarrière.

HYDRATEERT
 kalmeert en herstelt
    Begin met de hydratatie
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 NIO-HERSTELLENDE 

MULTI-EFFECT CRÈME + 
AHA (50 ml)

 
 Herstelt en beschermt

  •  Transversale crème, geschikt 
voor alle huidtypes, met als 
bijzonder kenmerk dat de crème 
de huid terug in balans brengt en 
bescherming biedt vooral aan de 
meer gevoelige en reactieve huid. 

       Gebruik: 's Avonds na de reiniging,  
aanbrengen op het gezicht, hals en 
decolleté met lichte cirkelvormige 
massagebewegingen.

 77,00 €/CHF                             
Code LV01008        

 (154,00 €/CHF x 100 ml) 

HERSTELT HET 
EVENWICHT EN 

BESCHERMT

WIST JE DAT:
Het amandelzuur dat aanwezig 

is in bittere amandelen helpt 
om de meest oppervlakkige 
rimpels te voorkomen en te 

behandelen door een delicate 
peelende werking uit te 

oefenen.

NIO-SENSYL
Microblaasjes met daarin 
vooral gistfermenten, 
gebonden met zink en 
mangistan, hebben als 
functie de gevoeligheid van 
de huid te verminderen 
door in te werken op 
ontstekingssignalen en een 
optimale huidbarrièrefunctie 
te herstellen.

ALFAHYDROXYZUREN
 "Vrienden voor de Huid" 

Zuren van natuurlijke 
oorsprong afkomstig uit fruit 
en planten met hydraterende 
en peelende werking op de 
opperhuid, die een jongere 

look geven. 

HARMONISEERT
 met de geheimen van de natuur
    Welkom alfahydroxyzuren!
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 NIO-HYDRATERENDE 

SORBETCRÈME (50 ml)
 
 Hydrateert H24

  •  Hydratatie-elixir. Het hyaluronzuur  
speelt de hoofdrol door zowel aan 
de oppervlakte als in de diepte in 
te werken: stevigheid, hydratatie en 
een vollere huid zullen eenvoudig 
zichtbaar zijn. 

       Gebruik: 's Morgens na de 
reiniging, of indien er behoefte 
aan is, aanbrengen op de huid, 
de hals en de decolleté met lichte 
cirkelvormige massagebewegingen. 
Een frequent gebruik tijdens de 
dag zorgt voor een constante en 
langdurige hydratatie.

 77,00 €/CHF
 Code LV01010     
 (154,00 €/CHF x 100 ml) 

 

 HYDRATEERT
 Water is de bouwsteen van het leven.
     Er bestaat geen leven zonder water

WIST JE DAT:
Hyaluronzuur bestaat in 3 
verschillende moleculaire 
massa's, elk werkt op een 
ander niveau van de huid. 
Aan de oppervlakte en op 
het tussenniveau zorgt het 
voor meer helderheid en 
stevigheid, in de diepte 

geeft het compactheid en 
diepgaande hydratatie: de 

echte solide basis.

NIOSOOM 
NIO-OLIGO 3D
Microblaasjes met daarin 
voornamelijk hyaluronzuur 
met 3 verschillende 
moleculaire massa's die op 
elke huidlaag inwerken.   

HYALURONZUUR 
Het is één van de meest 

performante ingrediënten. 
Het is een volledig 

biocompatibele molecule 
omdat deze op natuurlijke 
wijze geproduceerd wordt 

door ons lichaam.   

HYDRATEERT
H24



  
 NIO-ANTI-AGING 

GEZICHTSMASKER (50 ml)
 
 Hydrateert, lift en beschermt

  •  Een goede bondgenoot voor 
alle huidtypes:  zijn bijzondere 
eigenschap is het bieden  van 
een diepe hydratatie en een 
geldige hulp tegen ontstekingen,  
veroudering en verkleuring van de 
huid. 

       Gebruik: Een ruime hoeveelheid 
product  aanbrengen op het 
gezicht en op de hals met 
behulp van de vingertoppen 
en daarbij lichte  cirkelvormige 
massagebewegingen maken; 15-
20 minuten laten inwerken zonder 
af te spoelen, het product  zal 
volledig geabsorbeerd worden door  
de huid. 

   47,00 €/CHF                          
   Cod. LV01009    
  (94,00 €/CHF x 100 ml)  

 

SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

HYDRATEERT
LIFT

BESCHERMT

VERMINDERT
  oxidatieve stress
   Rituele Home-spa: de nieuwe wellness-mantra

WIST JE DAT
Het lactobionisch zuur dat 

aanwezig is in het NIO - 
Anti-Aging Gezichtsmasker 

komt uit de oxidatie van 
lactose en is een sterk 

wateroplosbaar ingrediënt 
met hydraterende, 
antioxiderende en 

verzachtende werking.

NIOSOOM 
NIO-AGE
Microblaasjes met daarin 
voornamelijk honingextract, 
granaatappelpitolie en 
magnolol honokiol met 
een beschermende en 
ontstekingsremmende 
functie, vermindert daarnaast 
de oxidatieve stress en 
verbetert de hydratatie van 
de huid.

 LACTOBIONISCH ZUUR 
Multifunctioneel ingrediënt 

dat belangrijke functies heeft 
voor de huidverzorging: 

ANTI-AGING, VERHELDEREND, 
LICHTERMAKEND, 

HYDRATEREND, 
KERATOLYTISCH, 

ANTIOXIDANT, BESCHERMEND 
TEGEN LICHT, ZACHTMAKEND, 

ANTIVLEKKEN, 
REGENEREREND.



 NIO-INTENSIEVE 
OOGCOUNTOUR SERUM  
(15 ml)

 Maakt voller, ontspant en hydrateert
 
 •  Beschermende en anti-aging     

werking.
 •  De oogcontourzone ziet er  lijkt 

zachter en jonger  dan ooit.

 Gebruik: s Morgens en 's avonds, 
na de reiniging, rond de ogen 
aanbrengen en met behulp van de 
vingertoppen lichte cirkelvormige 
massagebewegingen maken tot het 
product volledig ingetrokken is.

 47,00 €/CHF                                                       
Code LV01005                                       
(313,33 €/CHF x 100 ml) VOORKOM 

de tekenen van veroudering
     Elk oog heeft zijn blik

SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

MAAKT VOLLER
ONTSPANT

HYDRATEERT

WIST JE DAT:
Het oogcontour is een uiterst 

gevoelige en delicate zone 
van het gezicht, dat veel 

gevoeliger is voor aanvallen 
van buitenaf, en voor 

vroegtijdige veroudering, 
dan de andere zones van het 

gezicht.

EEN OOGJE IN HET 
ZEIL

 Het oogcontour is een 
uiterst gevoelige zone 

en vereisen daarom 
een zekere regelmaat 

in het aanbrengen 
van hydraterende en 
voedende producten. 

NIOSOOM 
NIO-KIOL
Microblaasjes met 
salicine (wilgenextract) 
met een krachtige 
ontstekingsremmende 
werking.



 
 NIO-ANTI 
 SMOGVLOEISTOF (50 ml)
 
 Beschermt tegen vervuiling en UV-

stralen

  •  Vult aan en versterkt de 
doeltreffende werking   van alle 
producten van deze NIOBLU- lijn. 
Deze vloeistof heeft het kenmerk 
een echte “verdedigingslinie en 
bondgenoot” te zijn voor alle 
huidtypes, met name de meest 
gevoelige huidtypes en met 
verkleuring van de huid.

      Gebruik: Een ruime hoeveelheid 
product met behulp van de 
vingertoppen, lichte cirkelvormige 
massagebewegingen tot het 
product volledig ingetrokken is. 

     47,00 € /CHF                         
   Code LV01011              
   (94,00 €/CHF x 100 ml) 

SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

BESCHERMT
H24

REINIGT 
   en verdedigt
  Verdedig jezelf op efficiënte wijze tegen vervuiling

WIST JE DAT:
URBAN COSMETICA is de 
meest geschikte term voor 

NIO-ANTI-SMOGVLOEISTOF, 
te gebruiken voor je de 
deur uitgaat, voor een 

delicate bescherming tegen 
vervuiling.

 ONZE ADVIES:: Door 
dagelijks een ANTI-

VERVUILING crème aan 
te brengen, kan je een 
barrière creëren tussen 

de huid en externe 
factoren waarbij een 
goede bescherming 

van de opperhuid tegen 
vervuiling bevorderd 

wordt.

NIOSOOM 
NIO-GSH
Rijk aan glutathion (element dat 
aanwezig is in groenten en fruit) 
waarmee de huid altijd ontgift 
en beschermd kan blijven, 
dankzij de aanwezigheid en de 
combinatie van natuurlijke UVA- 
en UVB-filters. 



Vertraag huidveroudering met de nieuwe     
NIOBLU ANTIAGE lijn.

Dankzij het gebruik van Niosomen 
bereiken de actieve bestanddelen de 
huidlagen en zorgen voor stevigheid, 
glans en een natuurlijk liftend effect 

voor een egale en stralende huid die er 
gebeeldhouwd uitziet.

GEEN 
COMPROMIS! 



   BOOST SALVIETTE 
DETERGENTI 2 IN 1 

     (30 salviette preumidificate) 
Detergi e rinfresca anche in 
movimento mentre lenisci la pelle 
con acqua di cocco. Usale sempre 
e ovunque.  

 14,00 € /CHF | Cod. 9005

NIO - SERUM                        
COLLAGEEN (30 ml)

Zorgt voor een gerichte werking 
bij het gehydrateerd en verkwikt 
houden van de huid en bestrijdt 
slapheid en veroudering ervan.

Gebruik: Ochtend en avond en 
telkens wanneer de noodzaak 
gevoeld wordt. Het product met 
zacht masserende bewegingen op 
de net gereinigde huid aanbrengen.

67,00 € /CHF                       
Code LV01504                       
(223,33 €/CHF x 100 ml)

REGENEREERT
EN

REVITALISEERT

REGENEREERT
   met de hulp van Moeder Natuur

WIST JE DAT:
de productie van collageen 

en elastine al vanaf de 
leeftijd van 20 jaar geleidelijk 
begint af te nemen. En dat dit 
een verlies van elasticiteit en 
stevigheid van de huid kan 

veroorzaken: het huidweefsel 
begint te verzakken en 

wijzigt de ovale gezichtsvorm 
en de aanblik van de 

gelaatstrekken.

ACACIA 
COLLAGEEN 
Hydraterend

ACACIA              
COLLAGEEN

Het is afkomstig 
van de natuurlijke 
gom (verhard sap) 

van de Acacia 
Seyal boom, met 

sterk hydraterende 
eigenschappen.

NIO-ACTIVE
Microblaasjes die olie 
van granaatappelzaad 
en natuurlijk gistextract 
bevatten hebben een 
belangrijke hydraterende, 
vullende, regenererende en 
revitaliserende werking.    



   BOOST SALVIETTE 
DETERGENTI 2 IN 1 

     (30 salviette preumidificate) 
Detergi e rinfresca anche in 
movimento mentre lenisci la pelle 
con acqua di cocco. Usale sempre 
e ovunque.  

 14,00 € /CHF | Cod. 9005

NIO - CREAM 
COLLAGEEN 
REVITALISER (50 ml)

Zorgt voor een gerichte 
werking bij het gehydrateerd 
en verkwikt houden van de 
huid en bestrijdt slapheid en 
veroudering ervan.

Gebruik: Het product na een 
zorgvuldige reiniging met zacht 
masserende bewegingen 
op het gezicht en de hals 
aanbrengen. 

87,00 €/CHF                       
Code LV01503                       
(174,00 €/CHF x 100 ml)

REGENEREERT
EN

REVITALISEERT

REVITALISEERT
     Elixer van eeuwige jeugd!

WIST JE DAT:
voorkomen altijd de beste 

manier is om rimpels te 
bestrijden. Bescherm 

je huid 's zomers maar 
ook in de winter tegen 

zonnestraling. Zorg 
voor een gezonde en 

evenwichtige levensstijl.

OLIE VAN                      
GRANAATAPPELZAAD
Anti-rimpel, antioxiderend, 
met ontstekingsremmend 
vermogen.

 OLIE VAN        
GRANAATAPPELZAAD

Met anti-rimpel, 
antioxiderende en 

ontstekingsremmende 
werking is de olie van 
granaatappelzaad een 

waar elixir voor een jonge 
uitstraling nuttig tegen 

rimpels, acne, eczeem en 
roodheid. 

NIO-ACTIVE
Microblaasjes die olie van 
granaatappelzaad en natuurlijk 
gistextract bevatten hebben 
een belangrijke hydraterende, 
vullende, regenererende en 
revitaliserende werking.    



NIO - VERSTEVIGENDE 
HALS EN DECOLLETE (50 ml)

Zorgt voor een gerichte werking bij 
de bescherming, de hydratatie en de 
verjonging van de huid. Bijzonder geschikt 
voor de verzorging van de veeleisende, rijpe 
huid die behandeld moet worden op die 
zones die gemakkelijk kwetsbaar zijn voor 
huidveroudering. 

Gebruik: Het product na een zorgvuldige 
reiniging met zacht masserende 
bewegingen op de hals en het decolleté 
aanbrengen.    

77,00 €/CHF                       
Code LV01506                     
(154,00 €/CHF x 100 ml)

NIO-ELASTID 
Microblaasjes die Asiaticoside (getitreerd extract van 
centella asiatica) bevatten, verrichten een belangrijke 
stimulerende werking die in staat is de nieuwe 
productie van collageen en elastine te bevorderen die 
zeer belangrijk zijn om de huid hydratatie, stevigheid 
en elasticiteit te schenken.

LIFT, HYDRATEERT
EN VERSTEVIGT
     voor een fris en stralend uiterlijk.

WIST JE DAT:
de eerste door 

ouderdom veroorzaakte 
onvolkomenheden het 

duidelijkst zichtbaar zijn op 
de hals en het decolleté 

omdat de huid daar dunner is.

 MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 

ACEROLA-EXTRACT
het is een 100% NATUURLIJK 

ACTIEF BESTANDDEEL 
met een onmiddellijk 

liftend effect; dankzij de 
uitstekende verstevigende 

en gladmakende 
eigenschappen is het in 

staat een ontspannen en fris 
uiterlijk te schenken.

MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 
ACEROLA-
EXTRACT

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN



NIO - SERUM MET 
ONMIDDELLIJK LIFTEND 
EFFECT (30 ml) 

Zorgt voor een gerichte werking voor 
de hydratatie van de huid; schenkt 
een beschermende en liftende 
werking. 

Gebruik: Het product als 
laatste stap na een zorgvuldige 
schoonheidsroutine aanbrengen met 
de vingertoppen.

67,00 €/CHF                       
Code LV01505                     
(223,33 €/CHF x 100 ml)

LIFT, HYDRATEERT
EN VERSTEVIGT
      Het geheim voor oneindige schoonheid.

NIO-OLIGO HA
Microblaasjes die Hyaluronzuur met een 
gering moleculair gewicht bevatten met 
een krachtig hydraterend vermogen. 
Hyaluronzuur met een laag moleculair 
gewicht dringt diep door en bindt zich 
aan watermoleculen, waardoor de huid 
gelift wordt en een betere structuur en 
stevigheid worden verkregen.

MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 
ACEROLA-
EXTRACT

 MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 

ACEROLA-EXTRACT
het is een 100% 

NATUURLIJK ACTIEF 
BESTANDDEEL met 

een onmiddellijk liftend 
effect; dankzij de 

uitstekende verstevigende 
en gladmakende 

eigenschappen is het in 
staat een ontspannen en fris 

uiterlijk te schenken.

WIST JE DAT:
  hyaluronzuur met laag 

moleculair gewicht een intens 
vullende, hydraterende en 

verstevigende werking heeft. 
De huid van het gezicht ziet 

er stralend en compact uit; de 
structuur van de huid wordt 

gelijkmatig, rimpels en dunne 
lijnen verminderen.

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN



NIO - INTENSIEF 
OOGCONTOUR MASKER (15 ml) 

Zorgt voor een gerichte bescherming en anti-age, 
schenkt de huid vulling, hydratatie en verjonging.

GEBRUIK: Na een zorgvuldige reiniging een 
juiste hoeveelheid product op de delicate huid 
rondom de ogen aanbrengen, door met de 
vingertoppen een lichte cirkelvormige massage 
uit te voeren. Laat het 15-20 minuten inwerken 
zonder af te spoelen; het product zal volledig 
door de huid worden geabsorbeerd.

57,00 €/CHF                       
Code LV01507                    
(380,00 €/CHF x 100 ml)

MAGNOLOLO/
HONOKIOLOL

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

LIFT EN       HYDRATEERT
    Verjong je blik in een oogwenk!

WIST JE DAT:
Om ogen zonder wallen 
en kringen te hebben en 
de delicate huid rondom 
de ogen te beschermen 
tegen de tekenen van de 

tijd, het van fundamenteel 
belang is om er constant 
en met toewijding iedere 
dag opnieuw zorg voor te 

hebben.

MAGNOLOL/HONOKIOL
De magnolia is een 

geschenk van de natuur! 
De schors bevat twee 

fenolverbindingen, 
magnolol en honokiol, 
verantwoordelijk voor 

de onmiskenbare 
geur van de plant 

maar ook voor talrijke 
ontstekingsremmende 

en antioxiderende 
eigenschappen. 

NIO-KIOL
Microblaasjes met salicine (wilgenextract) 
en Magnolol /Honokiol (extract van 
magnoliaschors) met een sterk 
ontstekingsremmende werking. 
Vermindert roodheid van de huid en 
irritatie door de ontstekingsbevorderende 
enzymen te verminderen en voorkomt 
bovendien de afbraak van collageen en 
elastine in de lederhuid.



Geeft de jonge huid de correcte hydratatie en wordt 
de perfecte schoonheidsroutine voor jou. Dankzij 

natuurlijke ingrediënten, de onweerstaanbare, 
romige textuur en de frisse en lichte gels hydrateert 

het je huid de hele dag door.

Natural young
 YOUR SKIN CARE LINE!

DROGE/
GEVOELIGE 
HUID

NORMALE/
GEMENGDE/VETTE 

HUID



MICELLAIRE                   
REINIGINGSGEL (100 ml)   

Ultra-zacht reinigingsmiddel, 
speciaal ontwikkeld voor 
de verzorging van de jonge 
huid, verwijdert make-up en 
onzuiverheden zonder de 
natuurlijke beschermende 
barrière van de huid aan te 
tasten.  Geschikt voor de 
delicate, gevoelige, snel rood 
wordende huid, beschermt 
tegen uitdroging en irritatie.

Gebruik: Doordrenk een 
wattenschijfje met de juiste 
hoeveelheid product en ga 
hiermee zachtjes over het 
gezicht en de hals zonder hard 
te wrijven.

26,00 €/CHF                       
Code LV01201                   
(26,00 €/CHF x 100 ml)

1
STAP

REINIGEN
   eerste stap voor een gezonde huid.

WIST JE DAT:
Gel en micellair 

water een nieuwe 
productentechnologie 
vormen, gekenmerkt 

door extreme zachtheid, 
aangename structuur en 

uitstekende doeltreffendheid. 

KORENBLOEMWATER
Met kalmerende, 
verlichtende, verzachtende 
en decongestieve 
eigenschappen. Nuttig 
bij vermoeide, rode en 
gezwollen ogen. Uitstekend 
om de gevoelige en rode 
huid te kalmeren.

HAMAMELISWATER
Met geweldige verlichtende, 
ader versterkende, 
beschermende. 
decongestieve capaciteiten. 
Verlicht en kalmeert de 
geïrriteerde, verbrande en 
rode huid.    

KAMILLE-EXTRACT
De verlichtende, 
verzachtende, 
beschermende en 
zuiverende werking 
is alom aanwezig in 
cosmeticaproducten, vooral 
in crèmes voor de delicate 
en zeer gevoelige huid.    



NIO HYDRATERENDE 
GEZICHTSCRÈME (100 ml)  

Volledig revolutionaire 
gezichtscrème, speciaal ontwikkeld 
voor de verzorging van de jonge 
huid, wanneer deze droog en 
gevoelig is. 

Gebruik: Het product na een 
zorgvuldige reiniging met zachte 
bewegingen op het gezicht en de 
hals aanbrengen.  

36,00 €/CHF                       
Code LV01202                   
(36,00 €/CHF x 100 ml)

2
STEP

  ZACHTHEID
 dankzij verzachtende en verlichtende actieve bestanddelen.

WIST JE DAT:
De niet gehydrateerde 
huid van vandaag een 

gedehydrateerde huid met 
veel rimpels van morgen 

zal zijn

KORENBLOEMWATER
Met kalmerende, 
verlichtende, verzachtende 
en decongestieve 
eigenschappen. Nuttig 
bij vermoeide, rode en 
gezwollen ogen. Uitstekend 
om de gevoelige en rode 
huid te kalmeren.

NIO SENSYL
Microblaasjes met daarin 
vooral gistfermenten, 
gebonden met zink en 
mangoestan, hebben als 
functie de gevoeligheid van 
de huid te verminderen 
door in te werken op 
ontstekingssignalen en een 
optimale huidbarrièrefunctie 
te herstellen.

HAMAMELISWATER
Met geweldige verlichtende, 
ader versterkende, 
beschermende. 
decongestieve capaciteiten. 
Verlicht en kalmeert de 
geïrriteerde, verbrande en 
rode huid.    

KAMILLE-EXTRACT
De verlichtende, 
verzachtende, 
beschermende en 
zuiverende werking 
is alom aanwezig in 
cosmeticaproducten, vooral 
in crèmes voor de delicate 
en zeer gevoelige huid.    



HYDRATEREND 
GEZICHTSMASKER (100 ml) 

Zeer praktisch en functioneel 
gezichtsmasker, dat het geschikt 
maakt voor de jonge huid. 
Gezichtsbehandeling die ontworpen 
is om de gevoelige, droge en snel 
rood wordende huid te verlichten, 
te kalmeren, te hydrateren en te 
voeden. 

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op het 
gezicht en de hals, gebruik uw 
vingertoppen, voer lichte massages 
uit; laat 15-20 minuten intrekken 
zonder af te spoelen, het product 
zal volledig door de huid worden 
opgenomen.

30,00 €/CHF                       
Code LV01203                   
(30,00 €/CHF x 100 ml)

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

ONTWAKEN 
     de schoonheid van de delicate huid.

WIST JE DAT:
De doeltreffende werking 

van het gezichtsmasker 
is te danken aan de 

vakkundige combinatie 
van de functionele actieve 

bestanddelen ervan. De 
gezichtsmaskers worden 
bijzonder gewaardeerd, 
zowel om hun opvallend 

intensieve effect als de snelle 
werking.

HAMAMELISWATER
Met geweldige verlichtende, 
ader versterkende, 
beschermende. 
decongestionerende 
capaciteiten. Verlicht en 
kalmeert de geïrriteerde, 
verbrande en rode huid.    

KAMILLE-EXTRACT
De verlichtende, 
verzachtende, 
beschermende en 
zuiverende werking 
is alom aanwezig in 
cosmeticaproducten, vooral 
in crèmes voor de delicate 
en zeer gevoelige huid.    

KORENBLOEMWATER
Met kalmerende, 
verlichtende, verzachtende 
en decongestieve 
eigenschappen. Nuttig 
bij vermoeide, rode en 
gezwollen ogen. Uitstekend 
om de gevoelige en rode 
huid te kalmeren.



ZUIVERENDE                 
REINIGINGSGEL (100 ml)

Gezichtsreinigingsgel met een delicate 
werking, speciaal ontwikkeld voor de 
verzorging van de jonge huid, verwijdert 
make-up en onzuiverheden zonder de 
natuurlijke beschermende barrière van 
de huid aan te tasten. Geschikt voor 
de normale huid, gemengde huid en 
vette huid. Dankzij de ingrediënten met 
bekende samentrekkende, zuiverende, 
verzachtende, vernieuwende en 
hydraterende eigenschappen helpt 
het de huid om overtollig talg te 
normaliseren.   

Gebruik: Doordrenk een wattenschijfje 
met de juiste hoeveelheid product en ga 
hiermee zachtjes over het gezicht en de 
hals zonder hard te wrijven. 

26,00 €/CHF                       
Code LV01204                   
(26,00 €/CHF x 100 ml)

1
STAP

REINIGEN
      zachtjes.

WIST JE DAT:
Gezichtsreiniging is een 

essentiële stap in een 
complete en grondige 
schoonheidsroutine, 
die helpt om betere 

resultaten te bereiken 
bij het aanbrengen van 

verschillende cosmetica.

LAPACHO-EXTRACT
De schors van de Lapacho 
is rijk aan weldadige actieve 
bestanddelen, die het 
extract samentrekkende, 
zuiverende en verzachtende 
eigenschappen geven. 

PAPAÏNECOMPLEX 
EN NATUURLIJKE 
HYDRATATIEFACTOREN
Belangrijk actief bestanddeel 
dat de huid diepgaand 
hydrateert en de natuurlijke 
barrièrefunctie van de 
opperhuid helpt te behouden.   

KLIS EXTRACT
Afkomstig uit de wortel 
van de plant zelf, gebruikt 
in de cosmetica om de 
huid te zuiveren en te 
verlichten.



NIO BALANCERENDE 
GEZICHTSCRÈME (100 ml)                             

Volledig revolutionaire 
gezichtscrème, speciaal ontwikkeld 
voor de verzorging van de jonge 
huid.  Het herstelt het evenwicht 
van de huid van overmatige 
talgproductie, hydrateert, voedt en 
beschermt haar tegelijkertijd.

Gebruik: Het product na een 
zorgvuldige reiniging met zachte 
bewegingen op het gezicht en de 
hals aanbrengen.

36,00 €/CHF                       
Code LV01205                   
(36,00 €/CHF x 100 ml)

2
STAP

HERSTELT HET 
EVENWICHT

      voor een gezonde en stralende huid.

WIST JE DAT:
De normale, gemengde 

en vette huid hebben ook 
hydratatie nodig hebben: 

kies lichte crèmes maar die 
rijk zijn aan hydraterende 

ingrediënten zoals 
hyaluronzuur; nog beter is 
het als ze talgregulerende 

actieve bestanddelen 
bevatten, zoals klis extract. 

NIOSOOM 
NIO SEBACTIVE
Microblaasjes die voornamelijk 
palmextract en nobiletine (een 
extract van citrusvruchten) 
bevatten, hebben als functie 
de overmatige talgproductie te 
verminderen en onder controle 
te houden, waardoor de vette 
huid er beter uitziet.

LAPACHO-EXTRACT
De schors van de Lapacho is rijk aan 
weldadige actieve bestanddelen, 
die het extract samentrekkende, 
zuiverende en verzachtende 
eigenschappen geven. 

KLIS EXTRACT
Afkomstig uit de wortel 
van de plant zelf, gebruikt 
in de cosmetica om de 
huid te zuiveren en te 
verlichten.

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. Het is 
een volledig biocompatibele 
molecule omdat hij van 
nature door ons organisme 
wordt geproduceerd.



ZUIVEREND 
GEZICHTSMASKER (100 ml)    

Zeer praktisch en functioneel 
gezichtsmasker, dat het 
geschikt maakt voor de jonge 
huid. Gezichtsbehandeling, 
ontworpen om te zuiveren, talg 
te normaliseren, te hydrateren en 
te kalmeren en om vroegtijdige 
veroudering van de huid te 
voorkomen.  

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op het 
gezicht en de hals, gebruik uw 
vingertoppen, voer lichte massages 
uit; laat 15-20 minuten intrekken 
zonder af te spoelen, het product 
zal volledig door de huid worden 
opgenomen.                 

30,00 €/CHF                       
Code LV01206                
(30,00 €/CHF x 100 ml)

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

VIND OPNIEUW
      je natuurlijke glans.

WIST JE DAT:
Het azelaïnezuur dat erin 
zit, zich in granen bevindt 

zoals tarwe, rogge en 
gerst en dat het helpt talg 
te normaliseren, de huid 
te hydrateren en glans 
en helderheid ervan te 

versterken.

LAPACHO-EXTRACT
De schors van de Lapacho 
is rijk aan weldadige actieve 
bestanddelen, die het 
extract samentrekkende, 
zuiverende en verzachtende 
eigenschappen geven. 

KLIS EXTRACT
Afkomstig uit de wortel 
van de plant zelf, gebruikt 
in de cosmetica om de 
huid te zuiveren en te 
verlichten.

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. Het is 
een volledig biocompatibele 
molecule omdat hij van 
nature door ons organisme 
wordt geproduceerd.



NIO CRÈME 
DIEPWERKENDE TEGEN                     
HUIDONZUIVERHEDEN(15 ml)

Snelwerkende S.O.S-behandeling voor 
individuele huidimperfecties. Geeft 
onmiddellijke verlichting aan puistjes en 
acneplekken; werkt tot diep in de poriën 
en vermindert zichtbaar roodheid en 
uitslag.

Gebruik: Direct aanbrengen op een enkel 
puistje, huiduitslag of vlekje na een goede 
reiniging.   

21,00 €/CHF                       
Code LV01207                
(140,00 €/CHF x 100 ml)

WIST JE DAT:
Genetische factoren, hormonen, 

geneesmiddelen, verkeerde diëten, 
stress en rook onzuiverheden op de huid 

kunnen veroorzaken; ook ongeschikte 
behandelingen, zoals met agressieve 
reinigingsmiddelen en te warm water 

kunnen het natuurlijke evenwicht van de 
huid schade berokkenen

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

S.O.S. ONZUIVERHEDEN
     vermindert sterk de onvolkomenheden.

SALICYLZUUR
Salicylzuur is de belangrijkste exponent 
van de beta hydroxy zuren, met een zachte 
exfoliërende werking.

AZELAÏNEZUUR
het bevindt zich in granen zoals tarwe, rogge 
en gerst en helpt talg te normaliseren, de 
huid te hydrateren en glans en helderheid 
ervan te versterken.

AMANDELZUUR
aanwezig in bittere amandelen 
voorkomt en behandelt niet alleen 
de meest oppervlakkige rimpels, 
maar oefent ook een zachte 
exfoliërende werking uit.

GLYCOLZUUR
behoort tot de alfa 
hydroxyzuurfamilie en is het 
eenvoudigste en meest actieve 
zuur dat de huid zachtjes en 
delicaat exfolieert.

NIOSOOM 
NIO SEBACTIVE
Microblaasjes die voornamelijk 
palmextract en nobiletine (een 
extract van citrusvruchten) 
bevatten, hebben als functie 
de overmatige talgproductie te 
verminderen en onder controle 
te houden, waardoor de vette 
huid er beter uitziet.



Zorgt voor een diepe hydratatie en vertraagt 
de tekenen van veroudering, dankzij kostbare 
natuurlijke ingrediënten en delicate texturen.
Voor een perfecte huid, met nieuwe energie 

en vitaliteit.

Nieuw NioBlu-lijn Men 
SKIN CARE... 

VOOR MANNEN!

BESCHIKBAAR VANAF MEI 2023



GEZICHTSREINIGING-
SMIDDEL (100 ml)

Innovatieve reiniging met een lichte 
textuur, houdt de huid perfect schoon 
en fris; beschermt tegen irritatie en 
roodheid van de opperhuid, geeft bij 
aanraking een aangenaam gevoel van 
zachtheid, reinheid en elasticiteit.  

Gebruik: Breng een juiste hoeveelheid 
product aan op het gezicht en op de 
hals, masseer zachtjes en spoel af 
met veel lauw water.

26,00 €/CHF                       
Code LV04001                
(26,00 €/CHF x 100 ml)

REINIGT
   door de huid te kalmeren en te hydrateren.

PAPAÏNE COMPLEX 
EN NATUURLIJKE 
HYDRATATIEFACTOREN
Belangrijk actief bestanddeel 
dat de huid diepgaand 
hydrateert en de natuurlijke 
barrièrefunctie van de 
opperhuid helpt te behouden.   

MAÏSZETMEEL 
HYDROLYSAAT
De talrijke verzorgende, 
verzachtende en 
kalmerende eigenschappen 
verlichten irritatie en 
roodheid van de opperhuid.  



NIO PRE- EN 
AFTERSHAVE GEL (100 ml)

Gel met een diep hydraterende, 
verzachtende en kalmerende 
werking. Essentiële behandeling 
om de huid te verzachten en 
voor te bereiden op het scheren 
en direct daarna roodheid en 
irritatie te voorkomen. Geeft een 
aangenaam gevoel van volledig 
welzijn. 

Gebruik: Breng na het reinigen 
een juiste hoeveelheid product 
aan; vóór en na het scheren 
zachtjes masseren.

36,00 €/CHF                       
Code LV04002                
(36,00 €/CHF x 100 ml)VOORBEREIDING

   van de huid, vóór en na het scheren.

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. Het is 
een volledig biocompatibele 
molecule omdat hij van 
nature door ons organisme 
wordt geproduceerd.

SAP VAN ALOË VERA
Een echte dorstlesser 
voor de huid, die voedt, 
egaliseert en helpt de 
regelmatige hydrolipidenfilm 
te herstellen.

NIO-OLIGO 
NIOSOOM 3D
Microblaasjes met daarin 
voornamelijk hyaluronzuur met 
3 verschillende moleculaire 
massa's die op elke huidlaag 
inwerken.    



NIO HYDRATERENDE 
GEZICHTSCRÈME (100 ml)

Multi-actieve crème, speciaal 
ontworpen voor de mannenhuid, 
waarbij de kenmerken en 
behoeften ervan worden 
gerespecteerd. Met de lichte 
en gemakkelijk absorbeerbare 
textuur hydrateert, voedt en 
beschermt het de huid van het 
gezicht dag na dag diepgaand 
en voorkomt het de vorming 
van rimpels en corrigeert het 
bestaande rimpels.

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op het 
gezicht en op de hals en masseer 
zachtjes.

45,00 €/CHF                       
Code LV04003                
(45,00 €/CHF x 100 ml)CONTRASTEERT 

  tekenen van huidveroudering.

NIO-AGE NIOSOOM
Microblaasjes die voornamelijk floretine 
(appelschilextract), magnolol en 
granaatappelextract bevatten, hebben de 
functie om de gezondheid van de huid te 
beschermen en de eerste tekenen van 
veroudering tegen te gaan.

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. Het is 
een volledig biocompatibele 
molecule omdat hij van 
nature door ons organisme 
wordt geproduceerd.

SAP VAN ALOË VERA
Een echte dorstlesser 
voor de huid, die voedt, 
egaliseert en helpt de 
regelmatige hydrolipidenfilm 
te herstellen.
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PROFESSIONELE WIMPER 
VERLENGENDE MASCARA (10 ml)

Mascara ontworpen om een extra diep 
effect te bereiken en de wimpers langer en 
dikker te maken, voor een verleidelijke blik. 
Het borsteltje krult, scheidt en definieert de 
wimpers perfect en dankzij de puntige vorm 
kan het zelfs op kortere wimpers worden 
aangebracht.  

Gebruik: Van de aanzet tot de punten van 
de wimpers aanbrengen.

26,00 €/CHF
Code MKM1001
(260,00 €/CHF x 100 ml)



PROFESSIONELE                     
VOLUME MASCARA (10 ml)

Mascara voor volle, volumineuze wimpers 
dankzij de romige formule die de wimpers 
één voor één omhult. De vorm van het 
borsteltje vergemakkelijkt het aanbrengen 
op alle wimpers, zelfs de kortste. Het 
volume-effect is vanaf de eerste beweging 
duidelijk zichtbaar. 

Gebruik: Van de aanzet tot de punten van 
de wimpers aanbrengen.

26,00 €/CHF
Code MKM1002
(260,00 €/CHF x 100 ml)
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PROFESSIONELE                   
MASCARA PRIMER (10 ml)

De mascara primer bereidt de wimpers 
voor op de make-up en verbetert direct hun 
uiterlijk. Na het aanbrengen glijdt de zwarte 
mascara eenvoudig door de wimpers en 
versmelt perfect met de witte primer zonder 
de ogen te verzwaren. 

Gebruik: Vóór de mascara aanbrengen, van 
de aanzet tot de punten.

26,00 €/CHF
Code MKM1003
(260,00 €/CHF x 100 ml)



De nieuwe NIOBLU BODY-lijn geeft een gevoel van 
vitaliteit en welzijn. 

Geformuleerd met Centella Asiatica en zeer 
effectieve actieve bestanddelen die de huid 

hydrateren, verstevigen, gladmaken en het uiterlijk 
van de huid verbeteren, dankzij de micromicellen 

die natuurlijke en unieke bestanddelen in de 
huidlagen afgeven.

Natuurlijk jezelf!



 
HYDRATERENDE 
DOUCHEGEL (200 ml)

Met een delicate reinigende 
werking verwijdert het op 
een niet-agressieve manier 
onzuiverheden op de huid; 
verrijkt met hyaluronzuur en 
centella asiatica extract, zorgen 
ze respectievelijk voor hydratatie 
en helpen ze het vasthouden van 
vocht te verminderen. 

Gebruik: Giet precies de juiste 
hoeveelheid product in het 
badwater of op de spons en wrijf 
het over het hele lichaam. Na 
het inzepen de huid zorgvuldig 
afspoelen.  

19,00 €/CHF                       
Code LV02004                             
(9,50 €/CHF x 100 ml)

1
STAP

REINIGT op milde wijze
    Een oneindige bron van hydratatie en verzorging.

WIST JE DAT:
 meer hydraterend dan 

HYALURONZUUR is alleen 
water.

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT

is een vaste kruidachtige plant 
die oorspronkelijk uit India en 
Madagaskar komt. Dankzij de 
microcirculatiestimulerende, 

kalmerende en regenererende 
eigenschappen, wordt 

Centella gebruikt in producten 
om het verschijnen van 

huidimperfecties (striemen, 
littekens, cellulitis, acne) tegen 

te gaan

HYALURONZUUR



BODY SCRUB 
HERSTELLENDE (200 ml)

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

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

37,00 €/CHF                       
Code LV02005                            
(18,50 €/CHF x 100 ml)

2
STAP

DETOX ode aan het lichaam
  Body scrub herstellende: een eeuwenoud schoonheidsritueel.

WIST JE DAT:
Het waren de volkeren 

van het Midden-Oosten 
die oorspronkelijk met 

het hammam ritueel het 
“concept” van scrubben 

in de schoonheidsroutine 
introduceerden. Het waren de 
eerste decennia van het jaar 

1000.

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

CENTELLA ASIATICA  
EXTRACT

is een vaste kruidachtige plant 
die oorspronkelijk uit India en 
Madagaskar komt. Dankzij de 
microcirculatiestimulerende, 

kalmerende en regenererende 
eigenschappen, wordt 

Centella gebruikt in producten 
om het verschijnen van 

huidimperfecties (striemen, 
littekens, cellulitis, acne) tegen 

te gaan

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT



SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

NIO - VERSTEVIGENDE 
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

Lichaamscrème met voedende en 
verstevigende effecten, met een 
zachte textuur, gaat de tekenen van 
verslapping en veroudering van de 
huid tegen, zoals atonie en doffe 
huid.

GEBRUIK: Elke dag de juiste 
hoeveelheid product op de te 
behandelen zones aanbrengen en 
met ronddraaiende bewegingen 
inmasseren tot het product volledig 
is opgenomen. Voortdurend gebruik 
wordt aanbevolen om de resultaten 
te verhogen.

47,00 €/CHF                       
Code LV02003                             
(23,50 €/CHF x 100 ml)

VERBETERT
    jouw silhouet

WIST JE DAT:
Natuurlijke veroudering is 

zeker een van de belangrijkste 
oorzaken van het verlies van 
volume en stevigheid van de 
huidweefsels van zowel het 

gezicht als het lichaam: door 
de jaren heen hebben de huid 

en spieren de neiging om te 
ontspannen, de productie van 
hyaluronzuur en collageen, die 
een compacte en stevige huid 

garanderen, neemt af.

CENTELLA ASIATICA  
EXTRACT

is een vaste kruidachtige plant 
die oorspronkelijk uit India en 
Madagaskar komt. Dankzij de 
microcirculatiestimulerende, 

kalmerende en regenererende 
eigenschappen, wordt 

Centella gebruikt in producten 
om het verschijnen van 

huidimperfecties (striemen, 
littekens, cellulitis, acne) tegen 

te gaan

NIO-SLIM
Microblaasjes, die punicinezuur, soja-isoflavonen 
en cafeïne bevatten, hebben de functie om de 
werkzame stof zorgvuldig te behouden, totdat het 
wordt vrijgegeven, zodat de actieve bestanddelen 
diep doordringen en al hun doeltreffendheid 
uitoefenen en de huid hydrateren, verstevigen en 
een nieuwe frisheid geven.

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT



NIO HERSTELLENDE 
LICHAAMSCRÈME (200 ml)

Lichaamscrème met voedende 
en ondersteunende effecten om 
huidimperfecties, veroorzaakt door 
cellulitis, tegen te gaan.

Gebruik: Elke dag de juiste 
hoeveelheid product op de te 
behandelen zones aanbrengen en 
met ronddraaiende bewegingen 
inmasseren tot het product volledig 
is opgenomen. Voortdurend gebruik 
wordt aanbevolen om de resultaten 
te verhogen.

47,00 €/CHF                       
Code LV02002                             
(23,50 €/CHF x 100 ml)

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

VERBETERT
       jouw silhouet

CENTELLA 
ASIATICA EXTRACT

is een vaste kruidachtige plant 
die oorspronkelijk uit India en 
Madagaskar komt. Dankzij de 
microcirculatiestimulerende, 

kalmerende en regenererende 
eigenschappen, wordt 

Centella gebruikt in producten 
om het verschijnen van 

huidimperfecties (striemen, 
littekens, cellulitis, acne) tegen 

te gaan

WIST JE DAT:
DE OORZAKEN VAN 

CELLULITE  
zijn ook te wijten aan 
slechte gewoonten: 

verkeerde voeding, te veel 
roken en alcohol, te veel 

zout, te strakke kleding, te 
intensief sporten

NIO-LIPACTIEF
Microblaasjes met daarin: cafeïne, 
bèta-escine en Coleus Forskolhii-
wortelextract hebben de functie om de 
werkzame stof zorgvuldig te behouden, 
totdat het wordt vrijgegeven, zodat de 
actieve bestanddelen diep doordringen 
en al hun doeltreffendheid uitoefenen, en 
de huid hydrateren, voeden en helpen 
huidimperfecties, veroorzaakt door 
cellulitis, te bestrijden waarbij ze zorgen 
voor een nieuwe frisheid van de huid.

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT



NIOBLU                                
FOOT CARE LINE

  Formules met natuurlijke ingrediënten met een sterk 
verzachtende, hydraterende en verfrissende werking, die 
voeten en benen een aangenaam gevoel van verlichting 

schenken dat onmisbaar is voor je dagelijkse routine. 



VOETENSCRUB (150 ml) 

Met zijn aangename exfoliërende, 
dankzij de aanwezigheid 
microkorrels van abrikozenpitten, 
is het gebruik ervan onmisbaar om 
dode cellen te verwijderen en om 
een zachte, fluwelige en gladde huid 
te garanderen.  

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op de 
vochtig gemaakte voeten, masseer 
met name de meest ruwe en harde 
zones.

26,00 €/CHF                       
Code LV02102                             
(17,33 €/CHF x 100 ml)

 SCRUB
      voor een fluwelig effect.

WIST JE DAT:
Een of twee keer per 

week een voetenscrub 
gebruiken is ideaal om 

droge huid, verdikking, eelt 
en ruwheid tegen te gaan: 
het is altijd belangrijk om 
vóór de behandeling een 
voetenbad te nemen om 
de huid voor te bereiden, 

en vervolgens een 
vochtinbrengende crème 

aan te brengen.

MICROKORRELS VAN 
ABRIKOZENPITTEN
Verrichten een delicate 
exfoliërende werking en 
maken de huid zacht en 
glad.

MENTHOL
Menthol is het actieve 
bestanddeel dat in essentiële 
pepermuntolie zit, aan menthol 
worden talrijke eigenschappen 
toegeschreven waaronder 
antiseptische eigenschappen, 
d.w.z. zijn vermogen om 
infecties te beperken.     

ESSENTIËLE OLIE VAN 
ROZEMARIJN
Wordt veelvuldig gebruikt 
voor de voetverzorging en 
is dankzij zijn zuiverende, 
drainerende en verstevigende 
kwaliteiten een wondermiddel 
voor de gezondheid van de 
voeten.   

TEA TREE OIL
De tea tree olie, die in de 
medische en cosmetische 
wereld bekend staat om zijn 
doeltreffende antibacteriële en 
schimmelwerende werking, is 
een echte bondgenoot voor 
de huid van de voeten.



VOETENBALSEM (150 ml)    

Regenererende, verzachtende 
en zeer voedende balsem, 
rijk aan natuurlijke voedende 
stoffen, zoals karitéboter, zoete 
amandelolie, ideaal voor de 
extreem droge, schilferige 
en ruwe huid. Werkt in de 
oppervlakte en maakt de huid 
opnieuw zijdeachtig en zacht.  

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op 
de schone, droge voeten; 
masseer zachtjes tot het volledig 
opgenomen is.

26,00 €/CHF                       
Code LV02103                             
(17,33 €/CHF x 100 ml)

REGENEREERT EN
 KALMEERT voor een fluwelig effect.

WIST JE DAT:
Balsem het kenmerk heeft 

een uiterst verzachtend 
en voedend product te 

zijn; het werkt om de zeer 
droge, ruwe en schilferige 

huid in de oppervlakte 
zacht en zijdeachtig te 

maken.

SAP VAN ALOË VERA
Het verbetert de stevigheid en 
de elasticiteit van de huid en 
heeft een anti-roodheid werking 
en verzachtend effect. 

GRANAATAPPELEXTRACT  
Dankzij de actieve bestanddelen die 
erin zitten, heeft de granaatappel 
verzachtende, ontstekingsremmende en 
regenererende eigenschappen, nuttig 
voor de behandeling van de geïrriteerde 
en gevoelige huid. Een natuurlijke 
oplossing die onmisbaar is voor de 
gebarsten en schilferige huid 

KARITÉBOTER
Zeer rijk aan antioxidanten, 
bestrijdt vrije radicalen 
en verbetert de 
bloedmicrocirculatie.

GOUDSBLOEMEXTRACT
Natuurlijk elixir voor de dunne 
huid die makkelijk rood wordt, 
een onaangenaam branderig 
gevoel geeft en vervelende 
barstjes vertoont.     



NIO HYDRATERENDE 
VOETEN- EN HIELCRÈME 
(150 ml)    

Specifieke crème voor voeten en 
hielen, speciaal bestudeerd en 
geformuleerd om te hydrateren, 
verzachten, voeden, verfrissen en 
gladmaken van de zones die het 
meest vatbaar zijn voor droogte en 
uitdroging.  

Gebruik: Breng een juiste 
hoeveelheid product aan op de 
schone, droge voeten en hielen; 
masseer zachtjes tot het volledig 
opgenomen is. 

28,00 €/CHF                       
Code LV02101                             
(18,67 €/CHF x 100 ml)

HYDRATATIE
      voor zachte verlichting.

WIST JE DAT:
Droge hielen en voeten 
voornamelijk een diepe, 
constante en dagelijkse 

hydratatie vereisen.

NIO OLIGO NIOSOOM HA
microblaasjes die hyaluronzuur 
met lage moleculaire massa diep 
in de huid inbrengen waar het 
zich bindt aan watermoleculen 
om structuur, stevigheid en 
compactheid te geven.

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

SAP VAN ALOË VERA
Het verbetert de stevigheid en de 
elasticiteit van de huid en heeft 
een anti-roodheid werking en 
verzachtend effect. 

MENTHOL
Menthol is het actieve 
bestanddeel dat in 
essentiële pepermuntolie 
zit, aan menthol worden 
talrijke eigenschappen 
toegeschreven 
waaronder antiseptische 
eigenschappen, d.w.z. zijn 
vermogen om infecties te 
beperken.     

OLIJFOLIE Het is 
een rijke, verzachtende 
olie die de huid diep 
voedt en de natuurlijke 
vochthuishouding ervan 
reguleert. Bovendien heeft 
het een verzachtend effect 
op roodheid en irritatie en 
wordt het goed verdragen 
door zelfs de meest 
gevoelige huid.



NIO BEENCRÈME (150 ml)

Benencrème, ultralicht en wordt snel 
opgenomen, vermindert het gevoel 
van zwaarte in de benen en geeft ze 
een aangenaam gevoel van lichtheid 
en frisheid. De innovatieve formulering 
combineert de verzachtende 
kenmerken van de plantaardige oliën 
met de functionele eigenschappen, 
op het niveau van de microcirculatie, 
van actieve bestanddelen van 
plantaardige herkomst, en schenkt 
een revitaliserend, decongestief en 
aangenaam verfrissend effect.  

Gebruik: Breng de juiste hoeveelheid 
product op de benen aan en 
masseer zachtjes in tot het volledig 
opgenomen is.

28,00 €/CHF                       
Code LV02104                             
(18,67 €/CHF x 100 ml)

WIST JE DAT:
Het nodig is enkele adviezen 
op te volgen om gezwollen 

benen te verhelpen: 
Lichaamsbeweging en 

oefeningen. Een correcte 
activering van de beenspieren 

bevordert de terugkeer van 
veneus bloed naar het hart. 
Vermijd het om te lang te 

staan en verminder ten slotte 
het gebruik van zout. Drink 
meer water en verminder 
de consumptie van zoute 

levensmiddelen. 

VERMINDER
   het zware gevoel in de benen.

NIO-TROX NIOSOOM 
microblaasjes die voornamelijk 
Troxerutine bevatten (een stof 
van natuurlijke oorsprong die 
uit een plant geëxtraheerd 
is) en tot taak hebben een 
aanzienlijke verbetering van de 
microcirculatie te bevorderen 
alsmede een afname van het 
oedeem dat verantwoordelijk is 
voor gezwollen benen.

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. Het is 
een volledig biocompatibele 
molecule omdat hij van 
nature door ons organisme 
wordt geproduceerd.

SAP VAN ALOË VERA
Het verbetert de stevigheid 
en de elasticiteit van de huid 
en heeft een anti-roodheid 
werking en verzachtend effect. 

GRANAATAPPELEXTRACT  
Dankzij de actieve bestanddelen 
die erin zitten, heeft de 
granaatappel verzachtende, 
ontstekingsremmende en 
regenererende eigenschappen, 
nuttig voor de behandeling van 
de geïrriteerde en gevoelige huid. 
Een natuurlijke oplossing die 
onmisbaar is voor de gebarsten 
en schilferige huid 

AESCIN Het is een 
plantaardige verbinding 
rijk aan saponinen die 
uit de bladen, de schors 
en vooral uit de zaden 
van de paardenkastanje 
geëxtraheerd 
worden: het heeft een 
ontstekingsremmende 
werking van de 
bloedsomloop en beschermt 
vaten en haarvaten.



Hydrateert het haar op buitengewone wijze, 
dankzij de werking van hyaluronzuur dat in de 
hele Nioblu-haarlijn aanwezig is. Gezond, sterk 

en glanzend haar met sublieme zachtheid.

Nieuw
 NIOBLU-LIJN 

HAIR
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     De beste  

DELICATE     
SHAMPOO 

   voor de verzorging van het haar.

NIO HYDRATERENDE 
FILLER SHAMPOO (200 ml)

Shampoo met een krachtige 
hydraterende werking, ontwikkeld 
met bijzonder delicate natuurlijke 
ingrediënten. Maakt het haar zacht 
en glanzend dankzij de aanwezigheid 
van hyaluronzuur en panthenol. Ideaal 
voor elk type haar, vooral voor droog 
en uitgedroogd haar. 

Gebruik: Maak het haar nat en breng 
het gelijkmatig aan op de hoofdhuid 
en op het haar door zachtjes te 
masseren. Spoel het grondig uit. 
Indien nodig herhalen.

23,00 €/CHF                       
Code LV05001                            
(11,50 €/CHF x 100 ml)

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. 
Het is een volledig 
biocompatibele molecule 
omdat deze op natuurlijke 
wijze geproduceerd wordt 
door ons lichaam.

NIO-OLIGO NIOSOOM HA
Microblaasjes die hyaluronzuur 
met een lage moleculaire massa 
diep inbrengen en zorgen voor 
een perfecte hydratatie.

PANTHENOL
Vitamine die helpt bij het 
vasthouden van de juiste 
hoeveelheid hydratatie 
die voor het haar nodig 
is; heeft verzachtende 
en regenererende 
eigenschappen, helpt 
roodheid en jeuk te 
verminderen en houdt 
de hoofdhuid zacht.



CONDITIONER 
   anti-klit en hydraterend.

NIO HYDRATERENDE FILLER 
CONDITIONER (200 ml)

Anti-klit en beschermende conditioner 
met een hydraterende en vullende 
werking. Geeft het haar een 
natuurlijke glans zonder het zwaar te 
maken. Ontwikkeld om het haar te 
hydrateren en te voeden, waardoor het 
gemakkelijker te kammen is. Ideaal voor 
alle huidtypes. 

Gebruik: Breng na het uitspoelen van 
Nio Hydraterende Filler Shampoo de 
juiste hoeveelheid product aan vanaf 
het midden van de lengte tot aan 
de punten. Laat het voor een beter 
resultaat 2-3 minuten intrekken en spoel 
het grondig uit.

35,00 €/CHF                       
Code LV05002                            
(17,50 €/CHF x 100 ml)

HYALURONZUUR
Het is één van de meest 
efficiënte ingrediënten. 
Het is een volledig 
biocompatibele molecule 
omdat deze op natuurlijke 
wijze geproduceerd wordt 
door ons lichaam.

NIO-OLIGO NIOSOOM HA
Microblaasjes die hyaluronzuur 
met een lage moleculaire massa 
diep inbrengen en zorgen voor 
een perfecte hydratatie.

PANTHENOL
Vitamine die helpt bij het 
vasthouden van de juiste 
hoeveelheid hydratatie 
die voor het haar nodig 
is; heeft verzachtende 
en regenererende 
eigenschappen, helpt 
roodheid en jeuk te 
verminderen en houdt 
de hoofdhuid zacht.



MASKER
 ultra hydraterend
   de specifieke oplossing voor gezond haar.

NIO HYDRATEREND FILLER 
MASKER (200 ml)

Masker dat ontwikkeld is voor een 
geconcentreerde hydratatie met 
een intensieve werking met een 
onmiddellijk effect. Een specifieke 
behandeling voor gezond, sterk en 
gemakkelijk doorkambaar haar die de 
toon en glans herstelt zonder het haar 
te verzwaren. 

Gebruik: Breng een juiste hoeveelheid 
product aan op nat haar en verwijder 
voorzichtig overtollig water. Verdeel 
gelijkmatig over het haar, van wortel 
tot punt en laat 5 minuten intrekken. 
Spoel het grondig uit. Eén of twee 
keer per week gebruiken.

40,00 €/CHF                       
Code LV05003                            
(20,00 €/CHF x 100 ml)

NIO-OLIGO NIOSOOM HA
Microblaasjes die hyaluronzuur 
met een lage moleculaire massa 
diep inbrengen en zorgen voor 
een perfecte hydratatie.

JOJOBA OLIE
Uitstekende talgregulator 
van de hoofdhuid: kalmeert 
jeuk en verzacht de huid.

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



 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: 
UVA + UVB + IR-filters, soja-eiwit, extract van 
rode wijnstokstamcellen.

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

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.).

 ZONNECRÈME MET HOGE 
BESCHERMINGSFACTOR            
SPF 50 + (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: 
UVA + UVB + IR-filters, soja-eiwit, 
extract van rode wijnstokstamcellen.

 29,00 €/CHF 
 Code LV03002
 (19,33 €/CHF x 100 ml)

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

VRIENDEN 
VAN DE ZEE

Bevatten geen 
oxybenzone en 

octinoxate.



 VERZACHTENDE AFTERSUN 
SHAMPOO & DOUCHEGEL (200 ml) 

 Een shampoo & 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 
 Code LV03004
 (9,50 €/CHF x 100 ml)

 NIO-VERZACHTENDE          
AFTERSUN MELK (200 ml) 

 Deze delicate en zachte crème wordt 
snel opgenomen en houdt de huid goed 
gehydrateerd dankzij de werking van 
Nio-Oligo 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

 27,00 €/CHF
 Code LV03003
 (13,50 €/CHF x 100 ml)

HERSTEL            zachtjes  
 het evenwicht van de huid na blootstelling aan de zon

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.


