
 

SUBLIME SKIN SERUM 30 ML 

    opvullend verstevigend serum met crèmige structuur 

 
 

RESULTAAT 

Duidelijke vermindering van rimpels (-20% rimpeldiepte) 

85% van de vrouwen beoordeelde haar huid als compacter en opgevuld.  

95% beoordeelde haar huid als elastischer en steviger.  

WERKING verstevigd, opvullende, beschermend en verhelderd werkt, gaat microRNA tegen.  

TIPS Voor alle huidcondities, 2x daags te gebruiken. Te adviseren bij warm, vochtig klimaat. 

Het serum kan best onder de dag-of nachtcrème aangebracht worden bij huidcondities die meer 

voeding nodig hebben. Versterkt de werking van de dag- en de nachtcréme. 
INGREDIËNTEN  92% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong  

Getitreerd plantago lanceolata extract. Micro- en macrohyaluronzuur (0.3%) + paeonia albiflora extract. 

SUBLIME SKIN CREAM 60 ML 

     opvullend verstevigend crème  

 

 

RESULTAAT 

Onmiddellijke vermindering van tekenen van veroudering. De huid wordt compacter, is gelift, 

gevoed en de rimpels worden minder zichtbaar. 

95% beoordeelde haar huid als elastischer en steviger.   

WERKING Opvullende, verstevigende, voedende en beschermend  

TIPS Voor de normale of gecombineerde gedehydrateerde rijpere huidcondities, 2x daags te 

gebruiken. 
INGREDIËNTEN 89% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.  

14% plantaardige oliën en voedende boters 

Micro- en macrohyaluronzuur (0.3%) + paeonia albiflora extract. 

Palmitoyl glycine(lipo-aminozuur) 

 SUBLIME SKIN RICH CREAM 60 ML 

    opvullend verstevigend rijke crème 

 

 

RESULTAAT 

Onmiddellijke vermindering van tekenen van veroudering. De huid wordt compacter, is gelift, 

gevoed en de rimpels worden minder zichtbaar. 

85% beoordeelde haar huid als elastischer en steviger.   

WERKING Opvullende, verstevigende, voedende en beschermend 

TIPS Voor de rijpere en ondervoede normale of droge huid, 2x daags te gebruiken. In de winter of 

strengere klimaten. Kan ook gebruikt worden als nachtcréme.  
INGREDIËNTEN 81% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.  



29 % plantaardige oliën en voedende boters. Micro- en macrohyaluronzuur (0.3%) + paeonia albiflora extract. 

Palmitoyl glycine(lipo-aminozuur) 

SUBLIME SKIN EYE CREAM 15 ML 

   Verstevigende oogcrème 

 

 

RESULTAAT 

Vermindering van rimpels, wallen en kraaiepootjes 

WERKING Rimpels, donkere kringen en wallen zijn minder zichtbaar.  

TIPS Aanbevolen voor vermoeid uitziende oogcontouren en om rimpels, kraaiepootjes en 

wallen te corrigeren. Voor alle huidcondities. 2 x daags te gebruiken. 
INGREDIËNTEN 91% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. Crèmige rijke structuur. Getitreerd 

plantago lanceolata extract die verstevigd, beschermend en verhelderd werkt. Cafêine, aescin en Chrysine 

SUBLIME SKIN EYE PATCH 6 STUKS 

    peptide oogmasker op basis van een innovatieve     

    geltextuur 

 

 

RESULTAAT 

Onmiddellijke vermindering van tekenen van vermoeidheid en veroudering 

WERKING vermindert wallen en zwellingen en donkere kringen. De aanmaak van collageen 

wordt stimuleert. 

TIPS Aanbevolen voor vermoeide ogen en ogen met rimpels en zwellingen.. Ideaal als 

wekelijkse behandelingen momenten van vermoeidheid. Voor en na een vliegreis, mensen die 

veel tijd achter de computer doorbrengen en mensen die lenzen dragen  

INGREDIËNTEN 96% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. Hesperidine, Chrysine,  

Hexapeptide 

 

 

 

 

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED MILK 200 ML 
    voedende cleansing milk voor 

 ieder huidconditie 

 

 

RESULTAAT 

de huid is beschermd tegen veroudering, voedt en verbetert de elasticiteit  

WERKING beschermt het DNA, antioxidant  

TIPS 3-in-1: milk, tonic en eye make-up remover, ideaal voor na het sporten 
INGREDIËNTEN  vlinderstruikextract, buriti-olie ( 0.05%)  

SACRED NATURE FACE MASK 50 ML 

   voedend & beschermend masker 
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RESULTAAT 

de huid is beschermd tegen veroudering, de huid is gehydrateerd  

WERKING beschermt het DNA, voedend  

TIPS resultaat in (10 minuten), te combineren met de scrub om de doeltreffendheid van het 

masker te verhogen 
INGREDIËNTEN : vlinderstruikextract (1%), sheaboter (1%)  

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED FLUID 50 ML 

  matterende en hydraterende dagverzorging 

 

RESULTAAT 
de huid is gematteerd en gehydrateerd  

WERKING absorbeert talg, remineraliseert en verstevigt  
TIPS tijdens de zomerperiode, in de overgang, tieners, acne  
INGREDIËNTEN : witte klei, gedistilleerd sinaasappelwater  

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED DAY CREAM 50 ML 

   beschermende, voedende, anti-aging dagcrème 

 
RESULTAAT 
voedt en verbetert de elasticiteit, de huid is beschermd tegen veroudering  

WERKING antioxidant, beschermt het DNA  

TIPS 16,6 % vermindering van de rimpeldiepte (30 dagen) 
INGREDIËNTEN 

buriti-olie, vlinderstruikextract (1%)  

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED NIGHT CREAM 50 ML 
   rijke herstellende nachtcrème 

 

 

RESULTAAT 

de huid is beschermd tegen externe invloeden en veroudering  

WERKING herstellend, beschermt het DNA  

TIPS  sterk herstellende nachtverzorging 
INGREDIËNTEN 

wegdistelextract, vlinderstruikextract (1%)  

SACRED NATURE BODY BUTTER 
         rijke, voedende en zijdezachte butter  

   voor het lichaam 

 

RESULTAAT 

herstellend, zelfs voor de droogste huidcondities, voedt en beschermt de huid  

WERKING voedend, anti-oxidant  
INGREDIËNTEN sheaboter, buriti-olie  

TIPS  een must voor een reis naar een droog klimaat, behandeling voor herfst en winterperiode, 

mooie resultaten bij psoriasis 
INGREDIËNTEN 

wegdistelextract, vlinderstruikextract (1%)  
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RENIGHT DERMO-FILLER 15 ML 

  vult plaatselijk rimpels op 

 

 

RESULTAAT 

de rimpeldiepte is na 30 dagen met 16% afgenomen  

WERKING hydraterend en opvullend, (PHA) om de rimpel te polijsten  
INGREDIËNTEN hyaluronzuur, gluconolactone  

TIPS ideaal voor gebruik rond de lipcontour  
INGREDIËNTEN 

wegdistelextract, vlinderstruikextract (1%)  

RENIGHT RECOVER CREAM 50 ML 

  voedende, herstellende en hydraterende nachtcrème 
 

 

 

RESULTAAT 

minder roodheid de huid heeft een frisse en ontspannen uitstraling  

WERKING antioxidant, verlengde antioxidante werking, met 12 uur  
INGREDIËNTEN gojibesolie (0,4%), lycopeen  

TIPS te adviseren voor elke huidconditieBovenkant formulier 
INGREDIËNTEN 

wegdistelextract, vlinderstruikextract (1%)  

RENIGHT VITAMIN INTEGRATOR 25 ML 

  
 

  voedende, herstellende olie 

 

RESULTAAT 

de huid is gehydrateerd en voelt zacht aan  

WERKING voedend, antioxidant  

TIPS in de maanden met de “R”, te adviseren voor elke huidconditie, voor extra hydratatie en 

voeding tijdens de winterperioden, booster product 
INGREDIËNTEN rijstolie, jojobaolie (25%), gojibesolie (0,4%)  
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TRANQUILLITY FACE CREAM 50ML 

   rijke verstevigende gelaatscrème met regenererende en voedende   

   eigenschappen 

 

RESULTAAT 

de huid wordt gevoed en gehydrateerd  

WERKING voedt en verbetert de elasticiteit, hydraterend  

TIPS huidverzorging die de stress wegneemt 
INGREDIËNTEN rijstolie, jojobaolie (25%), gojibesolie (0,4%)  

TRANQUILLITY BLEND 50ML 

kenmerkende mix van essentiële oliën en natuurlijke extracten 

 
 

 

RESULTAAT 

sensorische link met het limbische systeem voor een gevoel van vrede en rust en emotioneel 

evenwicht  

WERKING voedend  
TIPS huisgeur, te gebruiken als parfum, een fijne herinnering aan een prachtige behandeling  
INGREDIËNTEN rozen en vanille-extract  
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