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50% korting op één van onderstaande producten: 

Professional NUDE Eyeshadow Palette t.w.v. €69,95

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

Ultra Care+ Smart Shield Protection Crème SPF 50 t.w.v. €57,75

of gratis 

Mineral Masque t.w.v. €31,-

bij een omzet van €200 tot €350

Gratis: 

Nutri-Rich Oil Ointment, 

Nutri-Rich Smoothing Lip Polish én

NC Nail Luxe Lacquer set samen t.w.v. €67,85

bij een omzet van €350 tot €500 

en een nieuwe afspraak

Speciaal voor jou als gastvrouw! 
De Nutri-Rich Hand Scrub, onze heerlijke scrub voor weldadig 

zachte handen, t.w.v. €24,- 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

De perfecte verzorging voor na het douchen

ofof

Set van Nutri-Rich Hair Shampoo, Conditioner 

NIEUW
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NIEUW

bespaar 15%
op=op

Nutri Rich Revitalising 
Body Gel 150 ml (10849) 

Deze ultra-frisse en super lichte body gel 

bevat Kokos, Komkommer en Citroenmelisse 

Extract om de huid te hydrateren. Les de 

dorst van je huid en geniet de hele dag lang 

van een mooie zachte glans!

Normaal €22,50 

nu ter introductie voor slechts €19,95

Nutri Rich Revitalising Nutri Rich Revitalising 
Body Gel 
Deze ultra-frisse en super lichte body gel 

bevat Kokos, Komkommer en Citroenmelisse 

Extract om de huid te hydrateren. Les de 

dorst van je huid en geniet de hele dag lang 

van een mooie zachte glans!

Normaal €22,50 

nu ter introductie voor slechts 

Nutri-Rich Gold 
Fleck Shower Gel 250ml (11563) 

De goudglanzende Limited Edition 

Shower Gel bevat natuurlijk 

abrikozenextract om te hydrateren, 

verzachten en de huid intens te voeden. 

Bevat daarnaast kalmerend en verfrissend 

Vlierbloesemextract en beschermend 

en voedend Passiebloemextract. De 

huid wordt heerlijk glad en zacht en 

de glinsterende deeltjes geven je huid 

bovendien een prachtig oplichtende glans.

Normaal €32,50 nu voor slechts €24,95
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De dorstlesser voor een 
vochtarme huid 
Ultra Care+ Aqua 
Supply Booster 25ml (10907)  

Dit multifunctionele serum bestrijdt 

vochtverlies en huidveroudering tegelijk 

en heeft een unieke fluweelzachte gel 

textuur. Gebruik het 1 à 2 keer per dag, 

onder je dag- en/of nachtcrème voor 

een stevige, gehydrateerde huid met 

een jonge uitstraling.

Normaal €57,75  nu voor slechts €46,20

Zichtbaar verschil in slechts 7 dagen!
Ultra Care+ Redness Relief 
Concentrate 50ml (10717)  

Dit serum is speciaal ontwikkeld om roodheid en 

couperose te verminderen en het verstevigt de 

tere en gevoelige huid. Verzacht, kalmeert en gaat 

vochtverlies tegen, zodat ook het ervaren ongemak 

in de huid vermindert.

Normaal €44,50  nu voor slechts €32,50

Krachtige dieptereiniging voor een stralende huid 

Ultra Care+ Clarifying Clay Treatment 60ml (10723)   

Geef je huid binnen 10 minuten een diepe reiniging én de perfect 

zachte glans met deze krachtige klei-behandeling. De Kaolin Klei 

absorbeert verstoppingen en onzuiverheden die de huid er flets uit 

laten zien en het zwarte rijst poeder exfoliëert tegelijkertijd. Voor 

een zacht-glanzende, egale en heldere huid met een zichtbaar 

fijnere poriestructuur. 

Normaal €49,-  nu voor slechts €39,95 

25ml (10907) 

Dit multifunctionele serum bestrijdt 

vochtverlies en huidveroudering tegelijk 

en heeft een unieke fluweelzachte gel 

textuur. Gebruik het 1 à 2 keer per dag, 

onder je dag- en/of nachtcrème voor 

een stevige, gehydrateerde huid met 

€46,20

Krachtige dieptereiniging voor een stralende huid 

Ultra Care+ Clarifying Clay Treatment 
Geef je huid binnen 10 minuten een diepe reiniging én de perfect 

zachte glans met deze krachtige klei-behandeling. De Kaolin Klei 

absorbeert verstoppingen en onzuiverheden die de huid er flets uit 

laten zien en het zwarte rijst poeder exfoliëert tegelijkertijd. Voor 

een zacht-glanzende, egale en heldere huid met een zichtbaar 

fijnere poriestructuur. 

Normaal €49,-  nu voor slechts 

Zichtbaar verschil in slechts 7 dagen!
Ultra Care+ Redness Relief 
Concentrate 
Dit serum is speciaal ontwikkeld om roodheid en 

couperose te verminderen en het verstevigt de 

tere en gevoelige huid. Verzacht, kalmeert en gaat 

vochtverlies tegen, zodat ook het ervaren ongemak 

in de huid vermindert.

Normaal €44,50  nu voor slechts 
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Normaal €49,-  nu voor slechts €39,95 Normaal €49,-  nu voor slechts 
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Restore Anti-Ageing 
Extreme Night Crème 
60 ml (19961) 

Een diep verzorgende nachtcrème 

met een bijzonder pluspunt. Niet 

alleen verminderen rimpels en wordt 

de huid zichtbaar steviger en beter 

gehydrateerd, de Grape Stem Cell 

Technology herstelt de door UV-

straling opgelopen huidschade terwijl 

je slaapt!

Normaal €58,- 

nu voor slechts €49,50

Vertrouwde verzorging voor een levenlang een mooie huid

De elegantie van mooie handen
Nutri-Spa Rejuvenating Hand Scrub 200ml (1017)   

Verzorg je handen regelmatig met een heerlijk frisse handscrub. In een 

handomdraai voelen ze zachter aan en zien er jonger uit.

Normaal €22,-  nu voor slechts €19,80

Restore Extreme Serum 
30 ml (19960) 

Dit krachtige serum wordt direct 

opgenomen en werkt intensief in 

de onderste lagen van de huid. 

Het verbetert de elasticiteit en 

stevigheid van de huid en vermindert 

pigmentatie en verkleuringen. 82% van 

de gebruiksters vond haar huid na 4 

weken duidelijk steviger. Gebruik het 

serum dagelijks onder de nachtcrème 

voor het beste resultaat.

Normaal €69,95 

nu voor slechts €59,50

Jezelf verwennen kan iedere dag. . .
Apricot Body Dew 200 ml (11561)  

Deze lichte, niet vette bodylotion wordt snel opgenomen en 

pept het vochtniveau in de huid op. Voor een gezonde, soepele 

huid met een zachte, stralende glans.

Normaal €22,50 nu voor slechts €18,-

Nutri-Spa Intensive Hand Balm 100ml (1018)  

Deze rijke, voedende crème voelt romig aan, trekt gemakkelijk in en 

ruikt heerlijk fris. Geweldige verzorging voor zijdezachte handen.

Normaal €22,-  nu voor slechts €19,80

Restore Extreme 
Night Duo
De krachtige samenstellingen van 

serum en nachtcrème versterken 

elkaar voor het maximale resultaat 

terwijl je slaapt. Maakt de huid 

zichtbaar jonger, stralend en vitaal.

Restore Extreme 
Night Duo
De krachtige samenstellingen van 

serum en nachtcrème versterken 

elkaar voor het maximale resultaat 

terwijl je slaapt. Maakt de huid 

zichtbaar jonger, stralend en vitaal.

Restore Extreme 
Night Duo
De krachtige samenstellingen van 

serum en nachtcrème versterken 

elkaar voor het maximale resultaat 

terwijl je slaapt. Maakt de huid 

zichtbaar jonger, stralend en vitaal.

Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme Restore Extreme 
Night DuoNight DuoNight DuoNight DuoNight DuoNight DuoNight Duo
De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van De krachtige samenstellingen van 

serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken serum en nachtcrème versterken 

elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat elkaar voor het maximale resultaat 

terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid terwijl je slaapt. Maakt de huid 

zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.zichtbaar jonger, stralend en vitaal.

Restore Extreme 
Night Duo
De krachtige samenstellingen van 

serum en nachtcrème versterken 

elkaar voor het maximale resultaat 

terwijl je slaapt. Maakt de huid 

zichtbaar jonger, stralend en vitaal.

Extreme Serum en Night Crème 

samen als set

Normaal €127,95 nu voor slechts €95,-

Nutri-Spa verwen set
Hand Scrub en Hand Balm samen

Normaal €44,- nu voor slechts €34,95

bespaar 25%

Boost je huidverzorging met de bijzondere kracht van Grape Stem Cel l Technology

200ml (1017)   

Verzorg je handen regelmatig met een heerlijk frisse handscrub. In een 

pept het vochtniveau in de huid op. Voor een gezonde, soepele 
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Vertrouwde verzorging voor een levenlang een mooie huid

Jezelf verwennen kan iedere dag. . .
Apricot Body Dew 

Nutri-Moist 50ml (18424)  

Onze bestseller dagcrème geeft het vochtvasthoudend 

vermogen van de huid een boost en beschermt tegen 

voortijdige huidveroudering. De beste hydratering en voeding 

voor een normale tot droge huid, nu tijdelijk in 50ml verpakking!

Normaal €19,95  nu voor slechts €14,95

bespaar 20%
op=op
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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 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 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

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 voor slechts €22,50€22,50

Sole Revival verwenset

Een set van alle 3 de producten

Normaal €66,50 nu als set voor slechts €49,95

Bye-bye winterwit , hal lo mooie benen!

Nutri-Rich 
Hand & Body Polish 225g (10848)

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

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

225g (10848)

Pure luxe voor in de badkamer. Terwijl de 

suikers dode huidcellen verwijderen voedt 

Mooie benen set

Luxe Bronze Gradual Tanner en Nutri-Rich Hand & Body Polish samen

Normaal €67,95 nu als set voor slechts €49,95
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NC BB Crème 30 ml   

Deze foundation is het beste van huidverzorging en 

make-up in één. BB crème heeft 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 €32,50

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 €19,95

NC Pure Touch Blush 3gr   

DGeef je gezicht een subtiele finish met de 

natuurlijke kleuren van mineralen. De zijdezachte 

formule brengt makkelijk aan, geeft een 

natuurlijke kleur én een prachtige zachte glans.

Peach (12370),  Sienna (12371), Rose (12372), Plum (12373)

Normaal €21,50 nu voor slechts €14,95

NC Defi ning Eye Pencil 0,35gr    

De waterresistente formule is veegvast, loopt niet uit en 

vlekt niet. Het potlood hoeft nooit geslepen te worden en is 

heel gemakkelijk aan te brengen. Oogheelkundig getest en 

geschikt voor contactlensdragers en gevoelige ogen.

Jet (13100 – zwart) Charcoal (13101- grijs ) 

Mahogany (13102 - bruin) Violet (13105)

Normaal €14,- nu voor slechts €11,90

NC Lash Impact Mascara 8 ml   

Het unieke siliconenborsteltje zorgt voor meer 

volume met een maximaal resultaat. Ook de bruine 

variant is goed zichtbaar en oogt net iets zachter 

dan de klassieke zwarte mascara. 

Normaal €24,- nu voor slechts €20,40
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NC Pure Touch Blush 
DGeef je gezicht een subtiele finish met de 

natuurlijke kleuren van mineralen. De zijdezachte 

formule brengt makkelijk aan, geeft een 

natuurlijke kleur én een prachtige zachte glans.

Peach (12370),  Sienna (12371), Rose (12372), Plum (12373)

Normaal €21,50 nu voor slechts 

Volle Wimpers Set

Creëer de perfecte volle wimpers met deze set van Fibre Lash 

Enhancer en Lash Impact Mascara (kleur naar keuze) samen.

Normaal €49,- nu als set voor slechts €33,95

Black (13250) 

Brown black (13252)

Voor vol le, weelderige wimpers 



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

Perfect Romance 
Eau de Parfum 50ml (16105)  

Laat je verleiden door de verfrissende 

charme van grapefruit en citrus, terwijl 

de zoete bekoring van freesia zich 

ontvouwt in een verrukkelijk bed van 

vanille en karamel. Een geraffineerde, 

eigentijdse en aantrekkelijke geur! 

Normaal €39,95 nu voor slechts €29,95

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

bespaar 35%
op=op

Heart Lipgloss 6gr (14159) Rose   

Een mooie lipgloss in een leuke verpakking. 

De vochtregulerende samenstelling houdt de lippen zacht, 

glad en om te zoenen. Stop in je tas om overal je gloss 

bij te werken gedurende de dag.

Normaal €14,95 nu voor slechts €9,95


