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12 maart t/m 18 mei 2018

Laat de lente maar komen 



Een gouden kans!
Nutrimetics is een makkelijke fl exibele 

manier om extra inkomen te verdienen of 

om een succesvol beauty bedrijf te bouwen. 

Bovendien word je betaald voor het 

alleen maar delen van natuurlijk verrijkte 

producten waar je van houdt. 

Het is snel en simpel om te beginnen en je 

hoeft alleen maar te werken wanneer het 

jou uitkomt.

Begin vandaag... vraag het je adviseuse! Droom, geef & leef

Nutri-Rich 
Hand & Body Polish 225g (10821)

Pure luxe voor in de badkamer. Terwijl de suikers dode huidcellen 

verwijderen voedt de olie de droge huid, met een heerlijk zachte huid 

als resultaat. De perfecte voorbereiding voor de Bronze Gradual Tanner.

Normaal € 35,- nu voor slechts € 29,75

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 € 19,50

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 

Hand & Body Polish 225g (10821)

Pure luxe voor in de badkamer. Terwijl de suikers dode huidcellen 

verwijderen voedt de olie de droge huid, met een heerlijk zachte huid 

als resultaat. De perfecte voorbereiding voor de Bronze Gradual Tanner.
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Botanicals Foam 
Fresh Cleanser Toner 175ml

Een fruitige 2-in-1 cleanser en toner die je huid in 1 keer 

verfrist. Deze cleanser  schuimt bij contact met water 

en spoelt zo onzuiverheden weg. Ideaal voor onder de 

douche. Voor alle huidtypes behalve de gevoelige. 

Kies uit de heerlijk frisse geuren Fresh Apple (18545) 

of Passionfruit/Papaya (18549)

Exfoliating Body Scrub 
Mango & Coconut 250ml (18044) 

Een milde bodyscrub met dubbele scrub-kracht door 

twee verschillende bestanddelen. Hiermee verwijder je 

dode huidcellen in een handomdraai, zodat de huid er 

frisser uitziet en makkelijker bruint. 

Energising Shower Gel 
Mango & Coconut 250ml (18527) 

Deze heerlijk geurende douchegel zorgt voor een milde 

reiniging van de huid en verzacht en verzorgt zónder de 

huid uit te drogen. Precies wat je huid nu nodig heeft!

Botanicals: fruitig en fris voor iedereen!

Nu per stuk voor slechts €19,95

Of stel je eigen set samen met 

twee Botanicals producten naar keuze.

Normaal €49,90 nu als set voor slechts €34,95

250ml (18044) 

Een milde bodyscrub met dubbele scrub-kracht door 

Botanicals: fruitig en fris voor iedereen!

Energising Shower Gel 

50% korting op één van onderstaande producten: 

Ultra Care+ Vitamin Oil t.w.v. €44,50

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

Ultra Care+ Moisturising System t.w.v. €57,75

of gratis:

Mineral Masque t.w.v. €31,-

bij een omzet van €200 tot €350

Gratis: 

Nutri-Spa Rejuvenating Hand Scrub 

Intensive Hand Balm t.w.v. €44,-

bij een omzet van €350 tot €500 

en een nieuwe afspraak

of

Speciaal voor jou als gastvrouw! 
De Loofah Shower Gel, onze verfrissende douchegel met mild 

scrub-effect, t.w.v. € 20,- cadeau als dank voor het geven van 

een workshop! Daarnaast krijg je...

Gratis:

Set van Nutri-Rich Hair Shampoo, Conditioner 

én Protect & Shine+ Serum t.w.v. €87,50 

(keuze uit Balance+ of Nourish+ set) 

bij een omzet van €500 of meer 

en een nieuwe afspraak

50% korting op één van onderstaande producten: 50% korting op één van onderstaande producten: 

Speciaal voor jou als gastvrouw! 
De Loofah Shower Gel, onze verfrissende douchegel met mild 

scrub-effect, t.w.v. € 20,- cadeau als dank voor het geven van 

een workshop! Daarnaast krijg je...
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Sole Revival Gel Relaxant 200 ml (18340)   
Verkwik je vermoeide benen met deze heerlijk verfrissende gel. 

De essentiële oliën en plantenextracten verlichten het vermoeide 

en zware gevoel in je benen en de geur van Pepermunt- en 

Eucalyptusolie ontspannen ook  nog eens je geest!

  

Normaal €27,50 nu ter introductie voor slechts €22,50

Luxe Bronze 
Gradual Tanner 200ml (12230)

Krijg de perfecte bruine teint op je lichaam met deze 

luxueuze zelfbruiner. De natuurlijke ingrediënten 

verzorgen je huid terwijl je stap-voor-stap de perfecte, 

natuurlijk ogende bruine teint opbouwt. Voor het 

mooiste resultaat is het aan te raden om eerst te 

scrubben met bijvoorbeeld de Hand & Body Polish. 

Normaal €32,95 nu voor slechts € 27,95

Sole Revival Foot Srub 100 ml (18337)

Verwijdert dode huidcellen, vermindert eelt en ook 

vermoeidheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 

Normaal €19,50 nu voor slechts €17,50

Sole Revival verwenset
Een set van alle 3 de producten

Normaal €65,- nu als set voor slechts €49,95

Verkwik je vermoeide benen met deze heerlijk verfrissende gel. 

en zware gevoel in je benen en de geur van Pepermunt- en 

  

Verwenmoment voor je voeten
Na de hele winter opgesloten te hebben gezeten in sokken en schoenen zijn 

je voeten wel toe aan een verwenmoment. Verwen je trouwe onderdanen met 

Sole Revival Foot Scrub en Foot Balm. Geniet van de heerlijke geuren van 

onder andere pepermunt en lavendel en voel hoe vermoeidheid verdwijnt.

Sole Revival Foot Balm 100 ml(18338) 

Breng na het scrubben de voedende balsem aan 

en voel hoe zacht je voeten nu zijn!

Normaal €19,50 nu voor slechts €17,50

Weg met die winterhuid!

Honey & Almond Scrub 125ml (11553) 

Onze favoriete scrub voor het gezicht, met de 

geur van pepermunt én het bijzondere, liftende 

effect. Gebruik de Honey & Almond Scrub 1 à 2 

keer per week en je huid wordt zichtbaar frisser, 

gladder en zachter! 

Normaal €31,- nu voor slechts €26,50

NIEUW

Mooie benen Set
Gradual Tanner en Hand & Body Polish samen

Normaal €67,95 nu als set voor slechts €49,95

Gradual Tanner en Hand & Body Polish samen
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NC Fibre Lash Enhancer 7ml (13280) 

Met deze unieke voedende en beschermende basis creëer 

je vollere langere wimpers. Even laten drogen, mascara 

aanbrengen en… WOW!

Normaal €25,- nu voor slechts €21,25

Voor vol le, weelderige wimpers 

Professional 4-in-1 Ultimate Mascara 10ml (13299) 

Zonder klonteren, brokkelen of vlekken zorgt Ultimate Mascara voor 

intense wimpers met eindeloze lengte en perfect gescheiden haren. 

De bijenwas en Shea Butter voeden en verzorgen de wimpers  voor 

een prachtige oogopslag, de hele dag lang!

 

Normaal €26,- nu voor slechts €21,95

NC Sheer Perfection Silk Powder 45gr

Met dit ultra-fijne, zijdezachte poeder blijft je foundation 

veel langer mooi. Maak een eind aan een glimmende huid 

door vocht of talg en zorg zo voor een perfecte basis.

Normaal €39,95 Nu slechts €33,95

Met deze unieke voedende en beschermende basis creëer 

Professional 4-in-1 Ultimate Mascara 
Zonder klonteren, brokkelen of vlekken zorgt Ultimate Mascara voor 

intense wimpers met eindeloze lengte en perfect gescheiden haren. 

De bijenwas en Shea Butter voeden en verzorgen de wimpers  voor 

een prachtige oogopslag, de hele dag lang!

Normaal €26,- nu voor slechts 

(12113) Medium(12112) Light

NC BB Crème SP15 30 ml

Onze BB crème is het beste van huidverzorging 

en make-up in één. Het is een foundation met 

een mooie, volle dekking en een egale kleur die 

zelfs goed dekt op donkere kringen en wallen. 

Daarnaast beschermt en verzorgt het de huid, 

vermindert roodheid en helpt rimpels vermijden!

Light (12700), Light/Medium (12703),

Medium (12701), Dark (12702)

Normaal €41,95 nu voor slechts €35,50

NC Midnight Chic Colour Palette 9,4 gr (13988) 

Met de fluweelzachte oogschaduw in prachtige 

tinten en de bijpassende blush uit dit palet kun 

je moeiteloos van stijl variëren. Van subtiele 

dagelijkse look tot dramatische avondmake-up, 

met de aanwijzingen in de deksel breng je het 

aan als een volleerd visagist. Bevat oogschaduw 

in de kleuren: beige, zachtgroen, zachtpaars en 

zwart, 1x blush én een spiegeltje.

Normaal €39,- nu voor slechts €31,50
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Apricot Cleansing 
Mousse 150ml (10950) 

Reinigt de kwestbare tienerhuid op 

milde wijze met respect voor de 

tere balans tussen vocht en talg.

Normaal €18,- nu voor slechts €15,30

Al les voor een stralende tienerhuid
Milde verzorging met het beste van de abrikoos. Apricot herstelt 

de balans in de tienerhuid voor een heldere en zachte uitstraling. 

Apricot Balancing 
Toner 150ml (10951) 

Verstevigt, vermindert de zichtbaar-

heid van de poriën en brengt de 

huid in balans na het reinigen.

Normaal €18,- nu voor slechts €15,30

Apricot 
Exfoliating Gel 125 ml (10953) 

Deze milde gel scrub voelt heerlijk 

zacht en romig op het gezicht. 

Dode huidcellen en verontreini-

ging verdwijnen en de huid 

verheldert en gaat stralen!

Normaal €25,- nu voor slechts €21,25

Apricot Moisturiser 
SPF15 75ml (10952) 

De lichte, vetvrije crème voedt, 

hydrateert en beschermt de 

kwetsbare huid tegen UV straling.

Normaal €23,- nu voor slechts €19,55

Apricot 3-Stap Collectie

Mousse, Toner & Moisturiser samen 

Normaal €59,- nu als set voor slechts €47,50

Bij aanschaf van de 3-stap collectie de 

Exfoliating Gel voor slechts €18,75
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Vita Nova Cosmetics BV - Distributeur Nutrimetics in Nederland - www.vitanova-cosmetics.nl

Verjong je huid van binnenuit

Een frisse, jonge oogopslag in 15 minuten!

Ultra Care+ Platinum DNA 
Cellular Age Repair Crème 60ml (10718) 

De Platinum DNA Crème is een is een baanbrekende 

anti-verouderingscrème die onder andere de 

aanmaak van nieuwe cellen en van huideigen 

Hyaluronzuur activeert. Het verbetert de vochtbalans 

en maakt de huid gladder, steviger en stralender!

Normaal €69,95 nu voor slechts €55,95

Een frisse, jonge oogopslag in 15 minuten!

Ultra Care+ Platinum DNA 
Cellular Age Repair Crème 

De Platinum DNA Crème is een is een baanbrekende 

anti-verouderingscrème die onder andere de 

aanmaak van nieuwe cellen en van huideigen 

Hyaluronzuur activeert. Het verbetert de vochtbalans 

en maakt de huid gladder, steviger en stralender!

Normaal €69,95 nu voor slechts

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

Een van onze meest populaire producten ooit. Tri-peptides, 

Hyaluronzuur en Algen-complex verstevigen, vullen fijne 

lijntjes op en verminderen de verschijning van donkere 

kringen en wallen onder de ogen. Het serum kan zelfstandig 

worden gebruikt, het beste resultaat bereik je echter bij 

gebruik onder de oogcrème.

Normaal €41,95 nu voor slechts €35,50

Een frisse, jonge oogopslag in 15 minuten!


