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Zondag 10 mei a.s. is het Moederdag. Wij selecteerden een top tien van de fijnste
verwen beautyproducten waarmee jouw klanten hun allerliefste moeder kunnen gaan
verrassen! Welke is jouw favoriet?
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1. Kneipp Mini-Foot-Spa: 2-in-1 foot bath & care product

Een fijn product voor de voeten. Deze duo-verpakking van 2 sachets bezorgt je moeder
een perfecte voetspa-ervaring thuis. Het ontspant en verzorgt voeten in een voetenbad
van de voetbadkristallen met hibiscus- en vijgenextract. Daarna wordt de intensief
verzorgende voetcrème met rijke sheaboter en vijgenextract aangebracht voor zachte
en soepele voeten. Verkrijgbaar in diverse drogisten en via kneipp.nl

2. Olaz Cleanse Voedende Reinigingsbalsem

Deze balsem verwijdert onzuiverheden en alle vormen van huidvervuiling. Na reiniging
is de huid extra zacht en voelt soepel aan. De balsem heeft een romige structuur die in
water emulgeert en is speciaal ontworpen voor de droge huid. Verrijkt met vitamine E,
B3, provitamine B5 en verzorgende oliën.

3. Collistar Lift HD

De effectiviteit van een facelift routine ervaart je moeder met deze geschenkset (limited
edition), bestaande uit een gezichts- en nekcrème, oog- en lipcontourcrème en 2
ampullen. De liftende behandeling heeft onmiddellijk effect én werkt op de lange
termijn anti-aging.

4. Collageen & Multivitaminen Serum - Cera di Cupra

Dit serum biedt een exclusieve mix van voedende en ultra-actieve ingrediënten met een
anti-rimpel en verstevigende werking. Dit serum geeft de rijpere huid een effectieve en
zeer krachtige energieboost. Verkrijgbaar via Ceradicupra.nl

5. 4711 Acqua Colonia Lychee & White Mint
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De heldere fruittoon van de lychee komt samen met een ongewone zachte muntgeur,
wat leidt tot een nieuwe interessante creatie. Deze geur verheldert de stemming met
zijn fruitige, frisse geur en geeft een gevoel van luchtige nonchalance.
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6. Dr. Hauschka Defining en Volume Mascara

Stralende ogen voor je moeder? Daar kunnen deze twee mascara's wel voor zorgen.
Met het fijne borsteltje van de Defining Mascara definieer je elke wimper. En met het
speciale borsteltje van de volumemascara bereik je elke afzonderlijke wimper, voor
zichtbaar vollere wimpers. Beide mascara's bevatten verzorgende ricinusolie, welke
verkregen wordt bij Indiase bio-boeren. Verkrijgbaar bij erkende verkooppunten

7. Purasana Voedende gezichtscrème

Deze voedende gezichtscrème is een krachtige formule van biologische aloë vera gel in
combinatie met actieve plantenextracten waaronder: rhodiola-extract, shea butter en
jojoba-olie. De crème ontspant, voedt, verzacht en geeft de huid een natuurlijke
hydraterende boost

8. Bio-Oil Droge Huid Gel

Een product speciaal tegen de droge huid. Wel zo handig in aanloop naar de zomer. Bio-
Oil Droge Huid Gel bestaat voor 97% uit werkende stoffen en voor maar 3% uit water,
wat zorgt voor zijdezachte en gehydrateerde zomerbenen.

9. NOVEXPERT Booster Serum Hyaluronic Acid

Het olievrije serum helpt rimpels verminderen en heeft een hydraterend en een direct
zichtbaar repulp effect. Het serum is 100% natuurlijk, vegan en biologisch afbreekbaar
en bevat 4 verschillende formaten aan hyaluronzuur moleculen, die elk hun specifieke
functie in de huid hebben. Polysacharide in deze formule stimuleert de aanmaak van
pro-collageen. Verkrijgbaar via Degroenedrogist.nl

10. 100BON Bergamote & Rose Sauvage eau de toilette

Een lichte elegante geur als ode aan de meest romantische bloem ter wereld. Fris, met
bloemige noten en zacht van karakter. Topnoten: bergamot en may chang, hartnoten:
roos, geranium en kersenbloem, basisnoten: vanille. Verkrijgbaar via geselecteerde
drogisterijen
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