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Rode Kaviaar uit de Noordelijke IJszee 

Draai de tijd terug met ons regenererende, sterk geconcentreerde 
serum dat de productie van collageen en elastieke opvoert en 
zo de huid verjongt, met minder zichtbare fijne lijntjes en minder 
rimpels als resultaat. 

Klinisch bewezen effect* 
• verzacht de ruwe huid 
• reduceert fijne lijntjes en rimpels 
• hydrateert, remineraliseert en herstelt 
• vervaagt verkleuringen 
• verminderd roodheid 
• laat de huid stralen 
• verbetert het algehele uiterlijk van de huid.

199 €      gewone prijs 
149,25€  premium prijs
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EQ Anti age collagen Premium 
25% van de lichaamseiwitten bestaan uit collageen. 
Als men ouder wordt, vermindert het aantal collageen  
en rimpels verschijnen. 

In de leeftijd van 20-30 jaar daalt de collageen productie 
dramatisch.  
Nadat u 60 jaar bent geworden, is de productie van  
collageen met meer dan 35% gedaald. 

• collageen geeft de huid sterkte en elasticiteit 
• vitaminen A helpt bij het behoud van de normale huid 
• Vitaminen C helpt de collageen productie en vermindert  
   vermoeidheid en uitputting 
• Vitaminen C/E dragen bij aan de bescherming van de cellen  
   tegen oxidatieve stress. 
• Vitaminen A/C dragen bij aan een normaal immuunsysteem. 

50,60€ gewone prijs 
37,95€ premium prijs







Sulfaten
Agressieve reiniger die het natuurlijke olie laagje van de 
huid kan beschadigen 

Parabenen
Synthetische bewaarmiddelen die irritatie van de huid 
veroorzaken

Wat zit er NIET in de producten?

Vervanging: vitamine B3 

Vervanging: vitamine E 
 
Uitgezonderd SPF30

Niet getest op dieren



Herbal Aloë uiterlijke verzorging



Milde plantaardige cleanser  

Reinigt de huid zonder de essentiële 
oliën van de huid te verwijderen 

Geschikt voor veelvuldig  
handen wassen 

Aloë Hand & Bodywash / Bar



Maakt haar 10x sterker na 1 wasbeurt 

Vermindert haarbreuk met 90% 

Kleurbehoudende formule 

Versterkt de haarpunten

Aloë Shampoo & Conditioner



Hydrateert de huid de hele dag lang 

Bevat Afrikaanse Shea butter 

Plakt niet en trekt snel in

Aloë Hand & Body Lotion



Onmisbaar in je medicijnkast 

Maakt de huid zachter en gladder 

Kalmeert en helpt bij hestel van de huid

Aloë Soothing Gel



Exclusief gamma

Geschikt voor ALLE huidtypes

Zowel voor mannen als voor vrouwen

Dermatologisch, klinisch en opthalmologisch getest



Vitamine B3 
 Herstel van beschadigde cellen 

Vitamine C 
 Anti-oxidant 

Vitamine E 
 Houdbaarheid en vochtbalans 

Aloë Vera 
 Helend, voedend en verzorgend

Én verrijkt met 15 extra luxe ingrediënten!

Wat zit er WEL in de producten?



Uw dagelijks ritueel



Reiniging van vuil, stof en talg 

Make-up verwijderen 

Poriën openen

Normaal - droog Normaal - vet

Cleanser



Verzachtende aloë cleanser

Voldoende water gebruiken  

Zijdezacht schuim verwijdert 
onzuiverheden en make-up 

Aloë Vera verzacht en hydrateert 
de huid

Normale tot droge huid



Egaliserende citrus cleanser

Fris geurend met sinaasappel en 
grapefruit extracten  

Vermindering van talg  

Lichte gel met activerende 
microbolletjes 

Normale tot vette huid



Antioxidanten en bessenzaadjes  

Verwijdert dode huidcellen om de actieve 
werkstoffen beter op te nemen  

Diepere reiniging 

Frisse en fruitige geur

Exfoliërende Berry scrub



Zuiverend munt kleimasker

Rijk en crèmige masker met een absorberend 
effect 

Poriën verbeteren na slechts éénmalig gebruik  

Pepermunt en rozemarijn maakt je huid 
zachter en gladder 

Betere opname van serum en dag- en 
nachtcrème  

Bevat een speciaal ingrediënt...



Speciaal ingrediënt

Bentoniet klei
Trekt afvalstoffen aan. 
 
De natrium delen in de klei  zijn 
negatief geladen. Toxinen die dagelijks  
door externe factoren op je huid komen 
zijn positief geladen.  
 
De klei werkt als een soort magneet die 
substanties, zoals bacteriën en 
afvalstoffen uit de huid trekt. 



Alcoholvrij met Aloë Vera en citrusgeur 

Hydrateert en verfrist  

Sluit de poriën 

Gebruik altijd na de reiniging 

Verzorgt de huid, betere opname van serum en 
dag- en nachtcrème  

Uw huid voelt fris en schoon aan zonder 
uitdroging

Verfrissende toner



Multifunctioneel serum met 
kastanjezaadextract  

Vermindert fijne lijntjes en rimpels in slechts 7 
dagen  

Verbetering van collageenproductie  

Gebruik ‘s morgens en ‘s avonds voor maximale 
resultaten 

Bevat een speciaal ingrediënt...

Lijn minimaliserend serum



Speciaal ingrediënt

Peptide
Peptide is een onderdeel van een 
eiwit 
 
Het helpt rimpels te verminderen en 
het helpt de huid gladder te maken  
 
Het helpt beschadigde huid te 
herstellen en het bevordert de 
productie van collageen  
 
Het is een krachtig antioxidant



Waarom geen dag- en nachtcrème gebruiken 
rond de ogen?

Omdat de huid rond de ogen minder talg- en 
zweetkliertjes bevat

De ogen

Ooggel Oogcrème



Liftend effect  

Hydratatie doorheen de dag  

Vermindering van wallen 
 
Revitaliserend komkommerextract  
 
Fris zonder uitdroging of een prikkend gevoel

Verstevigende ooggel



Bevat macadamia olie, komkommerextract en 
peptide  

Minimaliseert de aanwezigheid van fijne lijntjes 
en rimpels 

Vochtwaarden van de huid worden gedurende 
acht uur verhoogd

Hydraterende oogcrème



Waarom dag- en nachtcrème?

De dagcrème beschermt  

De nachtcrème herstelt

NachtcrèmeDagcrème

Dag en nacht

SPF 30Daily Glow



Hydraterende lotion om uw gezicht een 
gezonde uitstraling te geven  

Verdubbelt vochtwaarden 

Frisse en zijdezachte huid  

Bevat een speciaal ingrediënt...

Dagelijkse Glow



Speciaal ingrediënt

Champagneblad

Ook wel: Spilanthes Acmella of ABC 
kruid 

Mimiek rimpels ontspannen 

Botox-effect 

Gezichtsuitdrukkingen  blijven, terwijl 
lijntjes worden afgezwakt



Verdubbelt de vochtwaarden gedurende 8u  

Anti aging 

Huid voelt zachter en gladder in slechts 7 dagen  

Biedt een breed spectrum aan  
zowel UVA als UVB bescherming

Beschermende SPF 30



Bevat champagneblad én peptide 

Rijke luxe crème helpt de huid  
’s nachts te hydrateren  

Verdubbelt de vochtwaarden gedurende 8u  

Zichtbare verbetering in slechts 7 dagen

Herstellende nachtcrème



Wat hebben we in ons 
assortiment? 

Serum 
Minimaliseer fijne lijntjes

Cleanser 
Reinigen

Toner 
 Sluiten van de poriën

Ooggel / Oogcrème 
 Liften / Hydrateren

Dag- / Nachtcrème 
Beschermen / Herstellen

3.

1. 

2.

4.

5.

En nog veel meer…6.



Bekijk de prijzen  
van onze producten 

Omschrijving Prijs

HERBAL ALOE UITERLIJKE VERZORGING

Herbal Aloë Hand & Body Wash 250 ml 13,40

Herbal Aloë Soothing Gel 200 ml 12,95

Herbal Aloë Hand & Body Lotion 200 ml 12,95

Herbal Aloë Strengthening Shampoo 250 ml 13,25

Herbal Aloë Strengthening Conditioner 250 ml 13,25

Herbal Aloë Bath & Body Bar 125 gr 8,90



Bekijk de prijzen van  
onze producten 

Omschrijving Prijs

SKIN PRODUCTEN

Verzachtende aloe cleanser 24,75

Egaliserende citrus cleanser 24,75

Verfrissende herbal toner 18,40

Lijn minimaliserend serum 62,80

Verstevigende ooggel 38,15

Hydraterende oogcrème 38,15

Beschermende moisturizer SPF 30 47,30

Dagelijkse glow moisturizer 47,30

Herstellende nachtcrème 47,30

Exfoliërende berry scrub 18,95

Zuiverend kleimasker munt 20,55


