




NAOBAY staat  voor  ‘Natural  And Organic  Beauty  And You’  en wordt  met  pass ie 
en l ie fde geproduceerd door  een ambachtel i jk  fami l iebedr i j f  in  het  t rendy, 
Spaanse Valenc ia .  De VEGAN producten van Naobay bestaan u i ts lu i tend u i t 
100%  pure,  zu ivere,  natuur l i jke,  b io logische ingrediënten,  goedgekeurd door 
Ecocer t ,  vr i j  van tox ische stof fen of  ingrediënten d ie  schadel i jk  kunnen z i jn 
voor  de huid  zoals  parabenen,  s i l i conen of  PEG’s .  De belev ing is  compleet 
wanneer  je  de zachte  natuur l i jke  geuressences  er vaar t  en de pracht ige des ign 
verpakkingen met  ambachtel i jk  ver vaardigde houten doppen (ver vaardigd van 
hout  u i t  de lokale  af va l industr ie,  100% BIO-afbreekbaar,  zonder  chemische 
toevoegingen)  in  je  badkamer hebt  s taan.
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PRIME DAILY CREAM
Gezichtscrème

Deze dagcrème bevat hyaluronzuur om 
de huid te helpen hydrateren en bes-
chermen, antioxiderende vitamin E en 
een combinatie van hydraterende rijst-, 
klaproos-, knolcyperus- en abrikozeno-
lie voor het herstel van de vetzuren. 
Er zit tevens een mengeling in van 
extracten van appel, calendula, fram-
boos en violet met kalmerende en anti-
oxiderende eigenschappen. Het extract 
van avena helpt de expressie rimpels te 
verminderen. De speciale olie uit Malta 
zorgt voor een betere genexpressie 
en regenererende eigenschappen. Het 
bevat ook oranjebloesemwater wat 
de huid zacht en fris maakt. En samen 
met de Origin Prime Recovery Cream 
(night) de ideale combinatie voor een 
volledige verzorging van de huid.

Gebruik: 's ochtends een kleine 
hoeveelheid aanbrengen met zacht 
kloppende bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Rijst-, Klaproos-, 
Knolcyperus- en Abrikozenolie. 
Appel, Calendula, Framboos en Violet 
Extract.

50 ml

PRIME RECOVERY CREAM
Gezichtscrème

Aanbevolen voor ‘s avonds. Met de 
beste anti-verouderingsingrediënten, 
hyaluronzuur en calciumcomplex. 
Reactiveert de natuurlijke hya-
luronzuur en elastine productie, 
verbetert het ademhalingsproces 
van de huid, voedt en hydrateert met 
de opmerkelijke anti-oxiderende en 
anti-vrije radicalen eigenschappen van 
de sheaboter, pompoen en tijgernoten 
oliën, citroen en druif extracten. 
De huid wordt 's morgens zachter en 
frisser.

Gebruik: 's avonds een kleine hoeveel-
heid aanbrengen met zacht kloppende 
bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Abrikozenpitolie, 
Pompoenolie, Olijfolie, Rijstolie, Tijgernoot 
olie, Sheaboter, Violet, Citroen, Sinaasappel 
en Kamille Extract.

50 ml

Deep Cleansing Milk
Reinigingsmelk

Reinigt de huid diep en maakt zacht en 
gevoed danzkij reinigende oliën zoals 
pompoenpitolie. De reinigingsmelk bevat 
ook olijfolie, tijgernootolie en rijstolie die 
de huid voeden, veroudering tegengaan 
en als anti-oxidant fungeren. De melk 
reinigt en verfrist de huid gedurende 
de hele dag. Biologisch violetextract 
boost de huid terwijl appelextract en 
limoenextract de huid intens voeden en 
beschermen tegen vrije radicalen.

Gebruik: Breng aan op het gezicht. 
Verwijder met cirkelvormige bewegingen 
de onzuiverheden. Grondig spoelen met 
water.

Actieve bestanddelen*: Pompoenolie, Olijfolie, 
Tijgernoot olie, Rijstolie.

150 ml



Gentle Facial Toner
Lotion Tonic

Boordevol hooggeconcentreerde  extracten
maakt deze lotion jouw huid glamoureus. 
Maakt de huid zacht, fris, sluit de poriën 
en geeft een heldere teint. Kalmeert 
de huid en beschermt tegen invloeden 
van buitenaf. Gaat ook de afbraak van 
hyaluronzuur tegen zodat de huid haar 
elasticiteit bewaart. 

Gebruik: Aanbrengen met een wat-
tenschijfje. Deze tonische lotion kan 
worden gebruikt als een laatste stap in je 
reinigingsritueel, of wordt toegepast op 
een perfect gereinigde huid, zodat deze 
doordrenkt raakt met de mix van actieve 
ingrediënten.

Actieve bestanddelen*: Rijst eiwitten, 
Frambozen extract, Althea extract,  
Calendula extact, Oranjebloesem.

150 ml
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Deep Cleansing scrub cream
Zuiverende Scrubcrème

Deze reinigingscrème verwijdert dode 
huidcellen en werkt tot in de diepere 
huidlagen om vuil en onzuiverheden op 
het gezicht te elimineren. De huid voelt 
schoon, gekalmeerd en zacht aan.

Gebruik: Breng twee keer per week met 
cirkelvormige bewegingen aan op het 
gezicht en de hals. Daarna verwijderen 
met wattenschijfje of washandje en 
afspoelen met lauw water. Om irritatie te 
vermijden niet langer dan 2–3 minuten 
laten inwerken. De huid zal zacht 
aanvoelen en er fris en gezond uitzien. 

Actieve bestanddelen*: Rijstolie, Olijfolie, 
Tijgernoot olie, Frambozen extract, Druiven 
extract, Citroen extract.

75ml

Recovery Mask Sensitive Skin
Masker - Gevoelige huid

Crèmemasker voor de gevoelige huid. 
Bevat verzachtend en verfrissend oranje-
bloesemwater, antioxiderende vitamine E 
en een combinatie van hydraterende 
rijst, violet, knolcyperus en abrikozen-
olie, die de vetzuren van de huid her-
stellen. De extracten van althea, citroen, 
kamille zitten boordevol vitaminen 
en mineralen met antioxiderende en 
hydraterende eigenschappen. Dit masker 
vermindert roodheid en een branderig 
en prikkend gevoel. Bevat ook zinkoxide, 
dat op de bovenlaag van de huid blijft 
liggen en zo fungeert als bescherming 
voor invloeden van buitenaf. 

Gebruik: Aanbrengen en inmasseren op 
een droge huid en minstens 7 minuten 
laten inwerken. Afspoelen met veel water.

Actieve bestanddelen*: Rijsteiwitten, 
Tijgernootolie*, Abrikoosolie, Violetolie, Althea, 
Citroen en Kamille Extract.

75 ml



Intense Mask Oily Skin
Masker - Vette huid

Dit masker heeft een formule gebaseerd 
op minerale stoffen afgeleid van gefos-
sileerde eencellige algen. Hoofdfunctie 
van dit ingrediënt is het absorberen 
van talg en het balanceren van de huid. 
Rijstzetmeel zorgt voor het absorberen 
van overtollige talg en zorgt ervoor dat 
de huid minder glimt. De klaproosolie
 (poppy) bevat vetzuren die de huid 
voeden en herstructureren. Knolcyper-
usolie* bevat veel omega 6, omega 9 en 
vitamine E en werkt hierdoor anti-
oxiderend. Pompoenpitolie hydrateert 
en oranjebloesem verzacht en verfrist 
de huid. 

Gebruik: Aanbrengen en inmasseren op 
een droge huid en minstens 7 minuten 
laten inwerken. Afspoelen met veel 
water.

Actieve bestanddelen*: Rijst zetmelen, 
Klaproosolie, Tijgernootolie, Pompoenolie, 
Frambozen, Citroen en Druiven Extract.

75 ml
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Recovery Facial Serum 
Day & Night Serum 30 ml

Dankzij een mengeling van hyaluronzuur 
helpt dit serum om de huid te hydrateren 
en het vochtgehalte op peil te houden. 
Bezit krachtige calcium moleculen die de 
natuurlijke productie van hyaluronzuur 
en elastine activeren. Deze formule 
bevat eveneens antioxiderende vitamine 
E en hydraterende rijst-, abrikozen- en 
knolcyperusolie om het vetzuurgehalte 
te herstellen. De extracten van kamille, 
zoethout, citroen, druif, framboos en 
violet zijn aan de samenstelling toe-
gevoegd om de hydraterende en anti-
aging werking van het serum te stimu-
leren. De oranjebloesem zorgt voor een 
zachte, frisse huid. Het haverextract 
vermindert expressierimpels.

Gebruik: Gelijkmatig op de huid aanbren-
gen tot het volledig opgenomen is.

Actieve bestanddelen*: Hyaluronzuur, Rijstolie, 
Abrikoosolie, Tijgernootolie.

*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw

Recovery Oil Serum
Serum

Deze heerlijke herstellende olie, 
makkelijk en handig in gebruik, 
hydrateert en voedt de huid gedurende 
de nacht. De combinatie van abrikoos, 
rijst, klaproos en knolcyperusolie zorgt 
voor een stralende huid bij het ontwa-
ken. De essentiële oliën van mandarijn 
en sinaasappel bezitten kalmerende 
en antiseptische eigenschappen en 
werken ontspannend dankzij hun 
subtiele geur.

Gebruik: Gelijkmatig op de huid 
aanbrengen. Kan ook gebruikt worden 
onder een crème om de opname van 
de oliën door de huid te vergemakke-
lijken.

Actieve bestanddelen*: Abrikoosolie, 
Rijstolie, Klaproosolie, Tijgernootolie.

15 ml



*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw

Prime Eye Contour Fluid
Oogcontour 

De tekenen van huidveroudering 
manifesteren zich het eerst rond de 
ogen, een gebied wat speciale verzor-
ging vereist. Deze oogcontour roller is 
een combinatie van hyaluronzuur en 
een calciumcomplex dat de natuurlijke 
productie van hyaluronzuur en elastine 
van de huid reactiveert. De applicator, 
bestaande uit een stalen bolletje, zorgt 
voor een heerlijk fris gevoel rond de 
ogen en activeert de microcirculatie, 
waardoor de actieve bestanddelen
optimaal worden opgenomen. Bevat 
oranjebloesemwater dat de huid zacht 
en fris maakt. Citroen extract, framboos 
en druif zorgen voor een kalmerende 
werking en regule-
ren tegelijkertijd de activiteit van de 
talgklier. 

Gebruik: ’s ochtends en ’s avonds een  
kleine hoeveelheid aanbrengen met 
zacht kloppende bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Hyaluronzuur, Citroen 
Extract, Framboos Extract, Druif Extract.

12 ml
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Extra Rich Cream 
Nourishing
Gezichtscrème 50 ml

Soft-Tolerance & Eye 
Contour Cream
Oogcrème 50 ml

Gezichtscrème rijk aan organische 
voedingsstoffen, met een intensieve 
hydraterende werking tot diep in de 
huid, terwijl het de elasticiteit van de 
huid verbetert. Boordevol essentiële 
vetzuren gevonden in oliën uit biolo-
gische landbouw zoals avocado- en 
olijfolie, waardoor de crème ook een 
anti-aging werking heeft. Speciaal voor 
de droge en gedehydrateerde huid die 
extra aandacht nodig heeft.

Gebruik: Breng elke ochtend en/of avond 
aan op een droog en gereinigd gezicht en 
nek. Masseer in met zachte cirkelvormige 
bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Olijfolie, 
Sheaboter, Avocado olie.

Oogcrème met een frisse geur en zachte 
textuur. Geschikt voor de gevoelige huid. 
Voedt de huid diep en kan gebruikt 
worden rondom de ogen en over het 
hele gezicht. Met Aloë Vera en Kamille 
erin verwerkt, worden irritaties en 
roodheden voorkomen. 

Gebruik: Breng elke ochtend en/of avond 
aan op een droog en gereinigd gezicht en 
nek. Masseer in met zachte cirkelvormige 
bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Avocado 
olie, Kamille extract.



Oxygen Light Cream

Gezichtscrème

Een lichte emulsie die de huid hydrateert 
zonder te verzadigen. De antioxiderende 
kracht van groene thee wordt gecombi-
neerd met de beschermende eigen-
schappen van de legendarische Japanse 
notenboom: Ginkgo biloba. 
Aanbevolen voor huidtypes die op zoek 
zijn naar een licht, snel opneembare 
crème en een sensationeel gevoel op 
de huid.

Gebruik: ’s ochtends een kleine hoeveel-
heid aanbrengen met zacht kloppende 
bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera sap, Jojoba 
olie, Amandelolie, Druivenpitolie.
Ginkgo biloba blad, Frambozen, Kamille en 
Salie extract.

50 ml

50 ml

RICH NOURISHING 
Cream

Gezichtscrème

Een volledige combinatie van voedende 
biologische oliën en sheaboter om de 
huid diep te voeden en te herstellen.
Aanbevolen voor de huid die behoefte 
heeft aan de sensatie van een diepe 
voeding in de huid.

Gebruik: ’s avonds een kleine hoeveel-
heid aanbrengen met zacht kloppende 
bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Olijfolie, 
Avocado olie, Shea boter. Gember, Zoethout en 
Citrus extract.

*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw

soft eye contour 
& Cream

Oogcrème

Een ultra frisse maar krachtige mix van 
ingrediënten die je gezicht zal ver-
jongen en je ogen zal doen ontwaken. 
De antioxidant hars van dragon tree 
wordt gecombineerd met decon-
gestivum-cafeïne om huidveroudering 
te voorkomen en te herstellen. Corri-
geert de vermoeide uitdrukking in het 
delicate gebied van de oogcontouren. 
Ook geschikt als gezichtscrème, vooral 
voor de gevoelige huid.

Gebruik: ’s ochtends en ’s avonds een  
kleine hoeveelheid aanbrengen met 
zacht kloppende bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Duivenpitolie, Abri-
kozenpitolie, Shea boter. Koffie, Zoethout en 
Haver extract.

30 ml

 D
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energizing facial 
mist toner 

Lotion Tonic

detox foam 
cleanser

Reinigingsfoam

Een verfrissende toner van fruitsap en 
groene thee die je huid op elk moment 
van de dag tot leven zal brengen. Deze 
prachtige nevel is alles wat je nodig hebt 
bij het wakker worden om je huid te 
revitaliseren, in evenwicht te brengen na 
het reinigen en om je make-up te fixeren. 
Aanbevolen voor de huid die een tekort 
heeft aan hydratatie, elasticiteit en 
helderheid.

Gebruik: Spray de tonic op het gezicht. 
De lotion kan worden gebruikt als een 
laatste stap in je reinigingsritueel, of 
wordt toegepast op een perfect gerei-
nigde huid, zodat deze doordrenkt raakt 
met de mix van actieve ingrediënten.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Appel, 
Groene thee, Zoethout en Salie extract.

Een oxygenerend reinigingsritueel om 
de hardnekkigste onzuiverheden te 
verwijderen en de huid in evenwicht te 
brengen. 
Aanbevolen voor de huid die de behoefte 
heeft aan een diepere reiniging.

Gebruik: Maak het gezicht vochtig met 
water en masseer vervolgens een kleine 
hoeveelheid van het product in om 
onzuiverheden te verwijderen. Daarna 
gondig afspoelen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Oranje-
bloesem water, Citroen, Groene thee en 
Gember extract.

200 ml150 ml 200  ml

illuminating facial 
water 

Reinigingstonic

Een multifunctioneel cleanser die de huid 
reinigt en voorbereidt op een 
hydraterende verzorging. 
Aanbevolen voor huidtypes waarbij een 
zachte reiniging gewenst is. Ook geschikt 
als make-up remover.

Gebruik: Aanbrengen met een watten-
schijfje. Verwijder met cirkelvormige 
bewegingen de onzuiverheden. Grondig 
spoelen met water.

Actieve bestanddelen*: Framboos, Citroen, 
Groene thee en Salie extract.

*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw
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RENEWAL SERUM

Serum

SUN SHIELD CREAM

SPF 30 - Zonnecrème

black fossil 
wood mask

Masker
Een concentraat van hydratatie en 
frisheid in een geltextuur die de 
meest dorstige huid tevreden zal 
stellen. Ultrasnelle opname, zonder 
vettig na-gevoel. Dit serum is ge-
formuleerd met een krachtig actief 
rood zeewier dat een onmiddellijk 
liftend effect heeft.

Gebruik: Gelijkmatig op de huid 
aanbrengen. Kan ook gebruikt 
worden onder een crème om de 
opname van de oliën door de huid 
te vergemakkelijken.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera. 
Violet, Drakenbloed, Tara spinosa, 
Zeewier en Blauwe bessen extract.

Een echt schild tegen het meest 
hardnekkige oxidatiemiddel: de 
zon. Deze geavanceerde emulsie 
bevat een krachtig extract van 
Goji-bessen, die bovendien de huid 
beschermt tegen ultraviolette stra-
ling en het vermogen om zichzelf te 
herstellen stimuleert.
Aanbevolen voor alle huidtypes.

Gebruik:  Breng aan voor blootstel-
ling aan de zon. Om de bescher-
ming optimaal te behouden breng 
het product regelmatig aan. De 
crème goed uitsmeren voor het 
beste resultaat.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, 
Avocado en Jojoba olie. Citroen, 
Zoethout en Gember extract. 

Een diepe ontgiftende behande-
ling. Bevat actieve koolstof, een 
krachtige reiniger die overtollig 
talg bestrijdt, de vermindering van 
pigment vlekken bevordert en laat 
je huid weer stralen.

Gebruik: Breng eerst 2 à 3 druppels 
Argan Olie aan. Breng vervolgens 
aan op de huid en laat 10 tot 20 
minuten intrekken. Spoel af met 
water. Gevoelige huid: Breng het 
masker dan in kuurverband aan. 
Begin eerst met 5 minuten, een 
paar dagen later 7 minuten en 
achtereenvolgens 9 en 11 minuten. 
Roodheden in het gezicht zijn 
normaal na het masker. 

Actieve bestanddelen*: Zoethout, Groene 
thee, en Appel extract.

30 ml75 ml

75 ml

30 ml

Renewal argan oil

Serum

Een multifunctionele olie en een 
bron van antioxidant vitamine E 
voor de huid. Het hoge gehalte aan 
argan olie voorkomt en corrigeert 
rimpels, zorgt voor elasticiteit en 
vormt een barrière om hydratatie 
te behouden en irritatie te behan-
delen.
Aanbevolen voor de huid die 
behoefte heeft aan de sensatie van 
een diepe voeding in de huid.

Gebruik: Breng 2 tot 5 druppels 
rechtstreeks aan op een gereinigd 
en droog gezicht of meng het elke 
ochtend en/of avond met je 
gebruikelijke crème. Masseer 
de olie in zodat deze nog beter 
opgenomen wordt. Je kunt de 
olie tevens vermengen met een 
bodylotion/ masker om de huid nog 
soepeler en elastischer te maken.

Actieve bestanddelen*: Arganolie, 
Druivenpitolie en Sesamolie.

*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw
 D
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Equilibria Gel to Milk 
Cleanser
Reinigingsgel 75 ml

Gezichtsgel die in alle zachtheid de huid 
diep reinigt en tegelijkertijd de pH in 
balans brengt. De gel bevat zoete aman-
delolie voor verhoogde diepte- 
reiniging en açai extract voor de exfo-
liërende werking. Ideale reiniging voor 
de gevoelige en/of vermoeide huid. 

Gebruik: Breng de Gel to Milk Cleanser 
aan op een vochtig gezicht. 
Met toevoeging van wat water verandert 
de gel in een lichte reinigingsmelk die je 
huid in alle zachtheid reinigt. Naspoelen 
met water.

Actieve bestanddelen*: Abrikozenolie, Zoete 
Amandelolie, Acai Extract, Calendulan Extract.

Equilibria Balancing 
Cream
Gezichtscrème 50 ml

Deze crème is speciaal ontwikkeld voor 
de gemengde huid. Bevat o.a. zoete 
amandelolie en aloë vera.

Gebruik: Breng elke ochtend en/of avond 
aan op een droog en gereinigd gezicht 
en nek. Masseer met zachte cirkelvor-
mige bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Pompoenolie, 
Abrikozenolie, Olijfolie, Teunisbloemolie, 
Druivenpitolie. 
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*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw
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facial moisturizing 
scrub

Zuiverende Scrubcrème

Een fruitige en romige milk met 
abrikozenpitdeeltjes die de huid 
zachtjes exfoliëren, zonder spanning te 
veroorzaken, het verwijdert dode cellen, 
elimineert dagelijkse onzuiverheden en 
stimuleert de vernieuwingscyclus.
Aanbevolen voor alle huidtypes.

Breng twee keer per week met cirkelvor-
mige bewegingen aan op het 
gezicht en de hals. Daarna verwijderen 
met wattenschijfje of washandje en 
afspoelen met lauw water. Om irritatie te 
vermijden niet langer dan 2–3 minuten 
laten inwerken. De huid zal zacht 
aanvoelen en er fris en gezond uitzien. 

Actieve bestanddelen*:  Olijfolie, Abrikozen-
pitolie, Amandelolie, Shea boter, Granaatappel-
pitolie, Appel extract.

100 ml



*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw

HydraPlus Cream
Gezichtscrème
50 ml

De HydraPlus crème is speciaal 
ontwikkeld voor een grondige 
hydratie, met dank aan het salie 
extract dat ervoor zorgt dat de huid 
haar vochtpeil vasthoudt. 
De HydraPlus crème bevat tevens 
extracten van olijfolie, heemst en 
kamille die de huid helpen bescher-
men en hydrateren.

Gebruik: Breng elke ochtend en/of 
avond aan op een droog en gereinigd 
gezicht en nek. Masseer met zachte 
cirkelvormige bewegingen.

Actieve bestanddelen: Olijfolie, Sheaboter, 
Avocado olie, Salie Extract, Granaatappel 
Extract.
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Mattifying 
Face Toner
Reinigingslotion 200 ml

Mattifying 
Cream
Gezichtscrème 50 ml

Toner met aloë vera en een combinatie 
van natuurlijke extracten die zorgen voor 
een gereinigd en fris aanvoelend gezicht.
Ook geschikt om je makeup te fixeren.

Gebruik: Spray de toner rechtstreeks 
op het gezicht met gesloten ogen. Het 
teveel aan toner verwijderen met een 
wattenschijfje.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Blaaswier 
Extract, Citroen Extract, Mint Extract, Thijm 
Extract.

Deze crème is speciaal ontwikkeld voor 
de vettere huid. Bevat o.a. rijst. Hier zit 
zetmeel in dat zorgt voor een zachtere 
huidtextuur en voorkomt het glimmen 
van de huid. De crème bestaat uit 
natuurlijke extracten zoals blaaswier en 
klimop, bekend om hun poriën verklei-
nende werking, en aloë vera.

Gebruik: Breng elke ochtend en/of avond 
aan op een droog en gereinigd gezicht 
en hals. Masseer met zachte cirkelvor-
mige bewegingen.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Rijstzetmeel, 
Klimop Extract, Zeepkruid, Blaaswier Extract.
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BABY CARE

Zie brochure baby care voor meer informatie



MEN CARE

Zie brochure men care voor meer informatie



De bodylotion hydrateert en verste-
vigt de huid met actieve organische 
hydraterende bestanddelen. Door 
de aanwezigheid van Aloë Vera en 
Centella Asiatica wordt de huid 24 
uur lang beschermd tegen externe 
agressieve factoren. Het resultaat is 
een soepele en zijdezachte huid. 

Gebruik: Breng elke ochtend en/
of avond aan op een gereinigd en 
droog lichaam. Wanneer je de body 
lotion met cirkelvormige bewegin-
gen in de huid masseert, dringt de 
crème nog beter in.

Actieve bestanddelen*: Advocado Olie, 
Sheaboter, Olijfolie, Gotu Kola, Kamille 
Extract.

Body Radiance
Bodylotion 400 ml250 ml

Velvet Body Milk
Bodylotion 400 ml

Deze heerlijke verzorgingsformule 
met biologische oliën en extracten 
voedt de huid. Een lichaamsemul-
sie met een intens hydraterende 
werking die de huid weer zacht laat 
aanvoelen.

Gebruik: Breng elke ochtend en/
of avond aan op een gereinigd en 
droog lichaam. Wanneer je de body 
lotion met cirkelvormige bewegin-
gen in de huid masseert, dringt de 
crème nog beter in.

Actieve bestanddelen*: Zoete Amandel-
olie, Olijfolie, Avocado Olie.
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Protective Shampoo 
& Shower Gel
Shampoo en douchegel

Natuurlijke douchegel en shampoo 
die de huid reinigt en beschermt.
Kamille extract verzacht en revi-
taliseert de huid. Het genereuze 
schuim reinigt de huid met respect 
voor de natuurlijke pH van de huid.

Gebruik: Gebruik de shampoo 
dagelijks voor huid en haar. 

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, 
Kamille Extract.

400 ml



Orange Juice
Foot Cream
Voetencrème 100 ml

Voetencrème met karitéboter, aloë 
vera en sinaasappelolie. Bevat 
tevens essentiële oliën van tea tree, 
ideaal voor diepgaande, schimmel-
werende voetverzorgingen. Zorgt 
voor zachte, gezonde en gehy-
drateerde voeten.

Gebruik: Neem een kleine 
hoeveelheid en masseer zachtjes 
tot de crème volledig opgenomen 
is. ’s Morgens en/of ’s avonds te 
gebruiken.

Tip: Neem elke dag een paar 
minuten de tijd om jezelf een kleine 
voetmassage te geven. Je zal zien 
hoe het je lichaam in balans en 
harmonie brengt. Een voetmassage 
heeft instant effect.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera, Olijfolie, 
Sheaboter, Avocado Olie, Rozenbottel-
olie, Essentiële olie van Tea Tree, Zoete 
Sinaasappel Extract.

Handcrème speciaal ontwikkeld 
met sheaboter om de handen gehy-
drateerd te houden. Extracten van 
sinaasappel, kamille en aloë vera 
zorgen voor zachte, gerevitali-
seerde handen en helpen de huid 
regenereren. Verzacht de nagel-
riemen bij manicure. De crème 
dringt goed in de huid zonder vettig 
aan te voelen. De crème hydrateert 
en regenereert en verzacht de 
handen.

Gebruik: Breng een kleine hoeveel-
heid van het product aan op de han-
den en masseer zachtjes in tot het 
volledig geabsorbeerd is. Kan tevens 
aangebracht worden op ellebogen. 
Gebruik zo vaak als nodig.

Actieve bestanddelen*: Olijfolie, Shea-
boter, Advocado Olie, Kamille Extract, 
Zoete Sinaasappel.

Orange Juice
Hand Cream
Handcrème 100 ml

Shower
Booster Scrub
Douche scrub 250 ml

Scrub met exfoliërende zoutdeeltjes 
die dode huidcellen verwijdert. 
De mix van oliën hydrateert en 
beschermt de huid meteen. De 
textuur zorgt voor een zijdezachte 
huid en voorkomt striae.

Gebruik: Na het reinigen van de 
huid in de douche aanbrengen om 
dode huidcellen te verwijderen 
en de huid te hydrateren. Perfect 
om de huid zacht te houden en 
ideale voorbereiding voor verdere 
huidbehandelingen. Mag dagelijks 
gebruikt worden.

Actieve bestanddelen*: Zoete Amandel-
olie, Olijfolie, Avocado Olie.
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Repair 
Shampoo
Shampoo

Vitality and Shine 
Shampoo
Shampoo

Color Protect
Shampoo
Shampoo

Protective 
Conditioner
Conditioner 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml

Sulfaatvrije biologische her-
stel shampoo die de hoofdhuid 
conditioneert en beschadigd haar 
hydrateert, versterkt en beschermt 
en weer handelbaar en glanzend 
maakt, met aloe vera sap en 
hyaluronzuur.

Gebruik: breng een kleine 
hoeveelheid aan op vochtig haar en 
masseer zachtjes in. Spoel daarna 
goed uit met water. Geschikt voor 
dagelijks gebruik.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera sap, 
Kamille Extract.

Vitality and Shine sulfaat-vrije en 
biologische shampoo is speciaal 
ontwikkeld om het haa meer glans 
te geven, helder, gezond en sterk 
te maken. Het bevat ook Aloë 
Vera sap, Salie Extract, Pepermunt 
Extract.

Gebruik: breng een kleine 
hoeveelheid aan op vochtig haar en 
masseer zachtjes in. Spoel daarna 
goed uit met water. Geschikt voor 
dagelijks gebruik.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera sap, 
Salie Extract, Pepermunt Extract.

De sulfaat-vrije en biologische Color 
Protect shampoo bevat natuurlijke 
extracten van bieten die kleurver-
lies voorkomt en de elasticiteit van 
het haar herstelt. Ook bevat het 
extracten van calendula en cacao 
die het haar versterken en bescher-
ming bieden tegen de zon, zodat 
het er prachtig uit ziet. 

Gebruik: breng een kleine 
hoeveelheid aan op vochtig haar en 
masseer zachtjes in. Spoel daarna 
goed uit met water. Geschikt voor 
dagelijks gebruik.

Actieve bestanddelen*: Biet Extract, 
Aloë Vera sap, Calendula Extract, Cacao 
Extract.

Conditioner met Aloë Vera sap en 
Salie extract die glans aan het haar 
geven. Dit natuurlijke product bevat 
een combinatie van sheaboter en 
biologische Arganolie en 
Abrikoospitolie die het haar 
voeden.

Gebruik: goed schudden voor 
gebruik. Breng de conditioner 
royaal aan op het gewassen 
vochtige haar. Gelijkmatig verdelen 
en masseer zachtjes op het 
hoofdhuid. Laat het product circa 3 
minuten intrekken en spoel daarna 
goed uit met water.

Actieve bestanddelen*: Aloë Vera sap, 
Abrikozenpitolie, Arganolie, Sheaboter, 
Salie Extract.
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Mink Beauty Concepts
Exclusief distributeur voor Nederland

t 088 33 66 800

info@minkbc.nl

www.minkbc.nl

ORGANIC
COSMETIC

Duurzaam
papier en hout
en biologisch 
afbreekbaar

Elke verpakking
wordt gemaakt
van recycled of 
recyclebare 
materialen

Geen GMOs
Geen PEGs
Geen synthetische 
parfums & 
kleurstoffen

Meer dan

98%
natuurlijke
ingredienten

ECOCERT
Natural 
& Organic 
gecertificeerd

ECOCERT
Cosmos
Natural
gecertificeerd

Producten
zijn niet 
getest op
dieren

COSMOS
NATURAL


