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50% korting op één van onderstaande producten: 

Anti-Age Firming Foundation (kleur naar keuze) t.w.v. €44,50

Ultra Care+ Redness Relief Concentrate t.w.v. €44,50

Ultra Care+ Platinum DNA Creme t.w.v. €69,95

of gratis 

NC Nail Luxe Lacquer set t.w.v. € 19,95 

bij een omzet van €200 tot €350

Gratis: 

NC Nail Luxe Lacquer set én 

Ultra Care+ Platinum Eye Serum samen t.w.v. €61,90

bij een omzet van €350 tot €500 

en een nieuwe afspraak

Speciaal voor jou als gastvrouw! 
De Nutri-Rich Oil Ointment, onze veelzijdige superbalsem met 

abrikozenpittenolie, t.w.v. €22,95 cadeau als dank voor het geven 

van een workshop! Daarnaast krijg je:

Gratis:

Ultra Care+ Lip Apeel én

Ultra Care+ Clarifying Clay Treatment 

samen t.w.v. €90,95

bij een omzet van €500 of meer 

en een nieuwe afspraak

of

50% korting op één van onderstaande producten: 

of

Vertrouwde verzorging in voordeelverpakking
Nutri-Moist 125ml (11557) 

Onze klassieker is (hoe kan het ook anders) verrijkt met abrikozenpittenolie 

en geeft snel voeding aan de huid om deze te verzachten en verzorgen. 

Het vochtvasthoudend vermogen van de huid krijgt een boost en de 

crème beschermt tegen voortijdige huidveroudering.

Nutri-Moist Intense 125ml (11559) 

Laat de vochtarme huid weer stralen met 

deze intensief hydraterende crème. 

De huid wordt heerlijk zacht en krijgt 

haar natuurlijke glans terug. 

Nutri-Moist 
Extra Light 125ml (11556) 

Deze heerlijk lichte crème geeft de 

vette tot normale huid de nodige

voeding, zonder de poriën te 

verstoppen. De talgproductie 

wordt gereguleerd en het 

glimmen van de huid 

vermindert.

Normaal €38,50 per stuk

nu voor slechts €32,75
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Nutri-Moist Intense 125ml (11559) 

Laat de vochtarme huid weer stralen met 

deze intensief hydraterende crème. 
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haar natuurlijke glans terug. 
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Zacht en soepel in een handomdraai 
Hand & Nail Treatment Crème 100ml (11562) 

Deze heerlijk lichte crème voedt en beschermt de handen en 

nagels. De crème trekt snel en gemakkelijk in, voelt niet vet 

aan en wordt niet glibberig bij het handen wassen. Ook nog 

eens heel zuinig in gebruik, dus een voordelige keuze voor 

zachte en gladde handen!

Normaal €19,50 nu voor slechts €15,60

Baby Care+-vertroetel set

Baby Shampoo, Bath en Lotion samen 

Normaal €44,85 nu als set voor slechts €34,95

Milde verzorging speciaal voor de al lerkleinsten
Allemaal glutenvrij, parabenenvrij, PH-neutraal én dermatologisch getest.

Baby Care+ Baby Shampoo 200ml (10792) 

De fijne zachte shampoo reinigt de haartjes en hoofdhuid 

van je baby en is gemakkelijk uit te spoelen. 

Normaal €14,95 nu voor slechts €13,50

Baby Care+ Baby Bath 200ml (10790) 

Milde reiniging én bescherming van de tere huid van je kleintje.

Voor een zacht en glad huidje met een heerlijk milde geur.

Normaal €14,95 nu voor slechts €13,50

Baby Care+ Baby Lotion 200ml (10791) 

De zacht geurende bodylotion zorgt voor een fluweelzacht 

huidje. Met Vitamine E voor extra voeding en bescherming 

van je kostbaarste schat.

Normaal €14,95 nu voor slechts €13,50

Zacht en zuiverend
Mineral Masque 125ml (11554) 

Ons klassieke kleimasker, voor effectieve maar milde 

dieptereiniging van een (plaatselijk) vette huid. Breng het 

Mineral Masque royaal aan om overtollig talg en onzuiverheden 

optimaal te absorberen. Een mooie heldere huid is het resultaat.

Normaal €31,- nu voor slechts €24,80

Milde en zachte al leskunner
Nutri-Clean 1 liter (4811) 

Door de zachte samenstelling ideaal voor de persoonlijke 

verzorging, zoals douchegel en handzeep. Maar er is nog veel 

meer mee mogelijk! Denk aan scheren van de bikinilijn zonder 

irritatie en ook de schoonmaak in en om het huis.

Normaal €19,50 nu voor slechts €16,50

Milde reiniging én bescherming van de tere huid van je kleintje.

Voor een zacht en glad huidje met een heerlijk milde geur.

200ml (10791) Baby Care+ Baby Lotion 
De zacht geurende bodylotion zorgt voor een fluweelzacht 

huidje. Met Vitamine E voor extra voeding en bescherming 

van je kostbaarste schat.

Normaal €14,95 nu voor slechts 

Baby Care+ Baby Lotion 
De zacht geurende bodylotion zorgt voor een fluweelzacht 

huidje. Met Vitamine E voor extra voeding en bescherming 

van je kostbaarste schat.

Normaal €14,95 nu voor slechts 

Milde verzorging speciaal voor de al lerkleinsten
Allemaal glutenvrij, parabenenvrij, PH-neutraal én dermatologisch getest.

Baby Care+ Baby Shampoo 
De fijne zachte shampoo reinigt de haartjes en hoofdhuid 

van je baby en is gemakkelijk uit te spoelen. 

Normaal €14,95 nu voor slechts 

Baby Care+ Baby Bath 
Milde reiniging én bescherming van de tere huid van je kleintje.

Zacht en zuiverend

€15,60

dieptereiniging van een (plaatselijk) vette huid. Breng het 

Mineral Masque royaal aan om overtollig talg en onzuiverheden 

optimaal te absorberen. Een mooie heldere huid is het resultaat.
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Milde en zachte al leskunner
Nutri-Clean 
Door de zachte samenstelling ideaal voor de persoonlijke 

verzorging, zoals douchegel en handzeep. Maar er is nog veel 

meer mee mogelijk! Denk aan scheren van de bikinilijn zonder 

irritatie en ook de schoonmaak in en om het huis.

nu met gratis mini-flacon van 60ml
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Ultra Care+ Platinum Intense 
Skincare Program 1x 100ml en 4x 10ml (10710)  

Ervaar volledige huidtransformatie met resultaten op korte en lange 

termijn. Ultra Care+ Platinum Intense Skincare-programma is een krachtig 

huidversterkend systeem met vier speciaal samengestelde concentraten 

die zich richten op alle tekenen van veroudering. De huid wordt eerst 

ontgift en verzacht, vervolgens wordt huidveroudering en- pigmentatie 

verminderd en tenslotte wordt de huid verstevigd. Dit onovertroffen 

huidverzorgingsprogramma met supplementen voor je gezicht,vol met de 

nieuwste ingrediënten om je huid de boost te geven die het nodig heeft, is 

geschikt voor ieder huidtype, op iedere leeftijd.

Normaal €199,- nu ter introductie voor slechts €169,95

Totale transformatie van de huid NIEUW

Ultra Care+ 
Moisturising System 30ml (10906)   

In de winter heeft je huid veel te lijden van 

o.a. het weer en de centrale verwarming. Het 

Moisturising System hydrateert en bindt vocht 

aan de huid waardoor fijne lijntjes en rimpeltjes 

vervagen en de huid soepeler en steviger wordt. 

Een onmisbaar serum dat je dagelijks met veel 

plezier onder je dagcrème zult aanbrengen.

 

Normaal €57,75 nu voor slechts €46,20

Ultra Care+ Vitamin Oil 25ml (1093) 

Deze zacht geurende weldaad geeft snel 

verlichting aan iedere huid, zelfs de droge en 

gevoelige. Heerlijk als verwenbehandeling om 

huid, haar en nagels extra te voeden 

en beschermen, maar ook geschikt om 

dagelijks te gebruiken onder dag-of 

nachtcrème voor net dat beetje extra.   

Normaal €44,50 nu voor slechts €37,75

verminderd en tenslotte wordt de huid verstevigd. Dit onovertroffen 

huidverzorgingsprogramma met supplementen voor je gezicht,vol met de 

nieuwste ingrediënten om je huid de boost te geven die het nodig heeft, is 

geschikt voor ieder huidtype, op iedere leeftijd.

Normaal €199,- nu ter introductie voor slechts €169,95
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Al les voor een frisse blik
Nutri-Eyes 
Eye Crème 

15ml (11550) 

Verminder fi jne lijntjes 

en rimpeltjes met deze 

zachte oogcrème.

Normaal €27,50 nu voor slechts €24,75

Energise 
Awakening 
Eye Gel 15ml (10814) 

Frisse, hydraterende en 

verkoelende ooggel om 

wallen onder de ogen 

te verminderen. 

Normaal €27,50 nu voor slechts €24,75

Platinum Tight, Firm & Fill Eye Serum 10ml (10716) 

Gebruik dit innovatieve serum dagelijks onder de oogcrème 

en zie hoe rimpeltjes, wallen en donkere kringen verminderen! 

Oogheelkundig getest en geschikt voor gevoelige ogen.

Normaal €41,95 nu voor slechts €37,75

Comfort 
Nourishing 
Eye Crème 15ml (11928) 

Een kalmerende en 

verzachtende crème, 

speciaal voor gevoelige ogen.

Normaal €27,50 nu voor slechts €24,75

Restore Anti-
Ageing Firming 
Eye Crème 15ml (11970) 

Romige en verzorgende 

oogcrème die de rijpere huid 

verstevigt en rimpeldiepte 

vermindert.

Normaal €31,- nu voor slechts €27,90

Normaal €27,50 nu voor slechts Normaal €27,50 nu voor slechts 

Oog Set 1 
Platinum eye serum + Restore eye crème

Normaal €72,95 nu voor slechts €62,-

Oog Set 2    Platinum eye serum 

+ Comfort, Heritage of Energise eye crème

Normaal €69,45 nu voor slechts €59,-

Nutri-Rich Oil Ointment 15 gr (10843)  

Deze veelzijdige superbalsem van Abrikozenpittenolie voedt 

en verlicht de droge huid direct. Verzorg je nagelriemen, 

kloofjes, wondjes, schrale wangen en nog veel meer de hele 

dag door, waar en wanneer je maar wilt!

Normaal € 22,95 nu voor slechts €17,95

Nutri-Rich Body Crème 150ml (10820) 

Een heerlijke volle body crème met de zalige geur 

én de kracht van Abrikozenpittenolie. Nutri-Rich 

Body Crème herstelt de vochtbalans, wordt snel 

opgenomen en geeft langdurige verzachting aan 

de droge en zeer droge huid.

Normaal € 25,75 nu voor slechts €19,95

150ml (10820) 

Een heerlijke volle body crème met de zalige geur 

én de kracht van Abrikozenpittenolie. Nutri-Rich 

Body Crème herstelt de vochtbalans, wordt snel 

opgenomen en geeft langdurige verzachting aan 

bespaar 25%

Nutri-Rich Oil Ointment 
Deze veelzijdige superbalsem van Abrikozenpittenolie voedt 

en verlicht de droge huid direct. Verzorg je nagelriemen, 

kloofjes, wondjes, schrale wangen en nog veel meer de hele 

dag door, waar en wanneer je maar wilt!

Normaal € 22,95 nu voor slechts 
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Maak jezelf op als een professional
Professional Brush set (15506)

De hoogwaardige nylon haren voelen superzacht 

en er is een kwast voor iedere toepassing, van 

poeder en blush tot oogschaduw en lipstick. 

Met deze professionele set draai je je hand niet meer 

om voor makkelijk en secuur aanbrengen van je make-up. 

Normaal €89,- nu voor slechts €66,-

2-in-1 vernuft voor de perfecte make-up basis
Professional DD Crème 
& Corrector 30ml + 1,7ml (12705) 

DD crème is niet zomaar een foundation, maar een 

crème die de huid verstevigt, verheldert en hydrateert 

én zorgt voor een mooie, egale teint met een mat-

glanzende uitstraling. De Corrector is naar behoefte 

aan te brengen op oneffenheden. Het resultaat: een 

stralende, vlekkeloos natuurlijke uitstraling!

Normaal €39,95 nu voor slechts €33,95

2-in-1 vernuft voor de perfecte make-up basis
Professional DD Crème 
& Corrector 
DD crème is niet zomaar een foundation, maar een 

crème die de huid verstevigt, verheldert en hydrateert 

én zorgt voor een mooie, egale teint met een mat-

glanzende uitstraling. De Corrector is naar behoefte 

aan te brengen op oneffenheden. Het resultaat: een 

stralende, vlekkeloos natuurlijke uitstraling!

Normaal €39,95 nu voor slechts 

NC Velvet Finish 
Mineral Foundation 11gr (12317) 

Deze lichtgewicht minerale compact-poeder beschermt 

met SPF 12 én laat iedere huid er geweldig uitzien. De 

perfecte dekking geeft een mooie egale basis voor een 

vlekkeloze uitstraling. Compleet met compact spons en 

ingebouwde spiegel. 

Normaal € 37,50 nu voor slechts € 27,95

NC Bronzing Powder 9gr (12232) 

Deze prachtig matte en lichtgewicht bronzing 

poeder gaat glimmen van de huid tegen 

en geeft je huid een warme en natuurlijke 

zonnegloed. Ideaal voor een beetje meer 

kleur in de wintermaanden.

Normaal €32,50 nu voor slechts €27,95
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NC Bronzing Powder 
Deze prachtig matte en lichtgewicht bronzing 

poeder gaat glimmen van de huid tegen 

en geeft je huid een warme en natuurlijke 

zonnegloed. Ideaal voor een beetje meer 

kleur in de wintermaanden.

Normaal €32,50 nu voor slechts 

NC Liplight Gloss 6,2 ml Bare (14767), Bronze (14769)

Prachtige, niet-plakkerige lipgloss met ingebouwd 

led-lampje en spiegeltje, om altijd en overal in stijl 

je lippen betoverend te laten glanzen.

Normaal €25,- nu voor slechts €18,75

NC Colour Impact Eyeshadow 1gr

Het fluweelzachte poeder in mooie, intense kleuren 

voelt zeer comfortabel, irriteert de tere ooghuid niet 

en blijft de hele dag op zijn plek. Kan zowel droog als 

nat worden aangebracht, voor zachtere of intensere kleur.

Kijk op de website of in de catalogus voor alle beschikbare kleuren.

Normaal €16,95 nu voor slechts €13,50

€18,75

nat worden aangebracht, voor zachtere of intensere kleur.

Kijk op de website of in de catalogus voor alle beschikbare kleuren.

NC Brow Pencil 0,35 gr Bare (11078) Blonde (11079)

Met dit makkelijk aan te brengen, zachte potlood creëer 

je de perfecte wenkbrauw, of je nu een beetje wilt 

aanzetten of een volle wenkbrauw wilt. 

Normaal €14,- nu voor slechts €11,95
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Maak jezelf op als een professional

De hoogwaardige nylon haren voelen superzacht 

en er is een kwast voor iedere toepassing, van 

poeder en blush tot oogschaduw en lipstick. 

Met deze professionele set draai je je hand niet meer 

om voor makkelijk en secuur aanbrengen van je make-up. 

Met dit makkelijk aan te brengen, zachte potlood creëer Met dit makkelijk aan te brengen, zachte potlood creëer 

je de perfecte wenkbrauw, of je nu een beetje wilt 

aanzetten of een volle wenkbrauw wilt. 

Set van 

8 kwasten 

in een handig etui.

bespaar 25%

bespaar 25%

bespaar 25%



Vita Nova Cosmetics BV - Distributeur Nutrimetics in Nederland - www.vitanova-cosmetics.nl

Nutri-Rich Intensive 
Lip Treatment SPF 18 4.3g (10846) 

Droge en schrale lippen zijn verleden tijd met Nutri-Rich 

Intensive Lip Treatment. Voedt, verzacht en beschermt 

de tere huid van de lippen en maakt ze zacht en soepel. 

Mét SPF 18, dus ook geschikt voor de wintersport.

Normaal €22,95 nu voor slechts €20,50

Zachte Lippen Set
Lip Polish en Lip Treatment samen. 

Normaal €47,90 nu tijdelijk als set voor slechts €33,50

Bescherm, verzacht en verzorg je lippen 
met deze heerlijke set.

Nutri-Rich Smoothing Lip Polish 15g (10847) 

Verzorgende, verzachtende olieën gecombineerd met kleine, 

milde scrub-deeltjes. Hét recept voor zachte, gladde en 

verzorgde lippen!

Normaal €24,95 nu voor slechts €22,50

Droge en schrale lippen zijn verleden tijd met Nutri-Rich 

Intensive Lip Treatment. Voedt, verzacht en beschermt 

de tere huid van de lippen en maakt ze zacht en soepel. 

bespaar 30%


