
Selfcare at home 
Beautyessentials voor dit moment

Niets fijner dan na een drukke werkweek jezelf te 
verwennen met heerlijke beautyessentials voor een spa 
@home. Ook je klant wil goed voor zichzelf zorgen. De 
behoefte aan verwenmomenten om jezelf te verzorgen en 
je gedachten af te leiden is groot. Adviseer je klant dan 
ook eens over de beautyessentials in de winkel, die ideaal 
zijn voor een me-timemoment. Verschillende merken 
springen met nieuwe lanceringen hier goed op in. Want 
wat denk je van een lekker voetenbad of hydraterende 
gezichtsverzorging? Met onderstaande producten kunnen 
wij niet wachten om zelf aan de slag te gaan!

Lief voor voeten
Na een week veel gestaan en gelopen te hebben zijn 
jouw voeten wel toe aan wat verlichting. We bespreken 
een paar mooie producten voor je voeten.

Weleda
Met de voetbalsem van Weleda verfris je branderige 
en vermoeide voeten. Het trekt snel in en laat geen 
plakkerig gevoel achter. Mirre en leemaarde helpen 
transpiratie te voorkomen en de geur van Litsea cubeba 
en rozemarijn verkwikt direct. Het resultaat? Ontspannen 
voeten die heerlijk fris aanvoelen en er verzorgd uitzien. 

Kneipp
Kneipp Mini-Foot-Spa reinigt en verzorgt de voeten en 
verzacht eelt. Het voetenbad bevat een hoog gehalte aan 
puur en zuiverend thermaal bronzout. Daarnaast bevat 
het hibiscus- en vijgenextract wat voor ontspanning en 
verzorging van je voeten zorgt. De intensief verzorgende 
voetcrème met rijke sheaboter en vijgenextract zorgt 
voor zachte en soepele voeten. 

Aveda
De snel intrekkende Foot Relief van Aveda verwent 
vermoeide voeten met een rustgevende mix van actieve 
kruiden, vruchtzuren met peelingeffect en plantaardige 
oliën, zoals jojoba en ricinus. Naast het gladder maken 
van de huid, koelt en hydrateert de crème tegelijkertijd. 
Lavendelolie en rozemarijnolie geven een heerlijke geur.

Geen haartjes
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen 
en bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals intieme delen, zijn voor een 
scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De nieuwe 
Intuition Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen 
om het scheren van die lastige plekjes een stuk gemak-
kelijker te maken. Met de smalle, slanke scheerkop kom 
je gemakkelijk bij alle lastig bereikbare lichaamsdelen. 
Het mooie design en roségouden kleurtje maken van 
elke scheerbeurt een fijn beautytreatment! 

Verzorging
Creëer een gevoel van wellness en ervaar een profes-
sionele en luxueuze schoonheidsverzorging thuis met 
de diverse haarverzorgings- en gezichtsverzorgingspro-
ducten. 

Zenz Organic Products
De Deep Wood Shampoo no. 07 van Zenz Organic 
Products bevat een warme mix van sandelhout, 
cederhout, patchoeli en mirre. Door toevoeging van 
biologische koudgeperste avocado-olie en biologische 
gezuiverde Aloë vera wordt het haar versterkt. Het haar 
wordt glanzend en is gemakkelijk in model te brengen. 

zZacht
De revolutionaire ultrasone vernevelaar NanoZz van 
zZacht is speciaal ontwikkeld voor de zeer fijne verne-
veling van probiotische vloeistof over het gezicht. Per 
milliliter bevat de vloeistof minimaal 50 miljoen goede 
bacteriën, die zeer diep in de huid doordringen. Omdat 
de vernevelaar sterker werkt dan een crème, geeft dit 
bijzonder mooie resultaten bij uiteenlopende huidpro-
blemen. 

Abysk
Abysk is een Nederlands clean beautymerk en heeft 
als belangrijkste ingrediënt Abessijnse olie. Deze is van 
nature rijk aan vitaminen, mineralen en omegavetzuren. 
Daar worden vijf tot zeven natuurlijke en werkzame 
ingrediënten aan toegevoegd om de huid te laten 
stralen. 

Beauty Kitchen
Heb je een gevoelige huid? Dan is The Sustainables 
Fragrance Freebadlijn, bestaande uit handwash, 
bodywash, bodylotion en een solid soap, van Beauty 
Kitchen voor jou geschikt. Ook bevat deze lijn een milde 
Fragrance Freeshampoo en -conditioner, die geschikt 
zijn voor elk haartype.
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Kleurtje
Breng een beetje ‘zon’ toe aan je dagelijkse routine. Er 
zijn veel zelfbruiners die je huid niet alleen een mooi 
kleurtje geven, maar hem ook verzorgen. Maar let op: 
veel zelfbruiners beschermen niet tegen de zon! Om je 
tegen de zon te beschermen, adviseer je je klant altijd 
een antizonnebrandproduct met hoge SPF.

Dr. Hauschka
Dr. Hauschka Bronzing Fluid kan vermengd worden 
met de dagcrème en geeft elke huid een frisse en 
gezonde tint. Kom maar op met die glow! Tip: meng 
een beetje door je bodylotion voor die stralende, 
gekleurde benen onder elk rokje. 

Dove 
Dove DermaSpa Tanning Mousse is een schuimende, 
zelfbruinende mousse die je huid een zomerse gloed 
geeft. Daarnaast werkt de mousse hydraterend voor een 
gezonde, verzorgde en soepele huid. 

Collistar
Met de Moisturizing Tanning Spray SPF30 van Collistar 
breng je gemakkelijk een diepe, goudbruine kleur aan 
zonder dat je verbrandt. De twee actieve ingrediënten − 
Unipertan en Oleoyl Tyrosine, die de melanineproductie, 
ons natuurlijke filter, beïnvloeden − zorgen voor de 
natuurlijke bruining. 

Lavera
De Lavera Self Tanning Cream is speciaal ontwikkeld 
voor het gezicht. De teint is longlasting en de crème 
hydrateert meteen de huid. Het product bevat een zorg-
vuldig uitgebalanceerde, natuurlijke samenstelling met 
sachariden van natuurlijke oorsprong. 
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