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ZORG VOOR JOUW HUID



LEGENDA

100% NATUURLIJK

VEGAN

0% PARABENEN

DIERPROEFVRIJ

HYPOALLERGEEN

Wist j i j dat de huid het grootste orgaan van het l ichaam is? De huid is de spiegel
van onze ziel en onze natuurli jke beschermingslaag tegen externe invloeden.
Gebruik daarom de natuurli jke verzorging van Creative Cosmetics, die de
beschermende functies van de huid voedt en ondersteunt. 

Goede verzorging is de basis voor een gezonde en stralende huid. Ook bli jft de
minerale make-up van Creative Cosmetics beter zitten op een schone, verzorgde
huid!

GEEF JOUW HUID DE NATUURLIJKE VERZORGING DIE HET VERDIENT



INHOUDSOVERZICHT

HYPOALLERGEEN

Sensitive Repair Fluid
Dag- & Nachtcrème
Dagcrème
Nachtcrème
Intensive Repair Crème 
Natural Booster Serum

DAGELIJKSE GEZICHTSVERZORGING

Milde Oogcrème
Pure & Organic Rose Water

OVERIGE DAGELIJKSE GEZICHTSVERZORGING

Reinigingsmelk
Reinigingslotion
Cleansing Face Wash

NATUURLIJKE GEZICHTSREINIGING

Mud & Scrub Mask
Recover & Care Mask

INTENSIEVE VERZORGING

Intensive Hand & Body Crème
Creative Skin Oil
Love Your Body Milk
Love Your Feet Cream 
Sensitive Sun Protection SPF 30
Sensitive Aftercare

NATUURLIJKE HUIDVERZORGING



WERKZAME STOFFEN
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
OLIJFOLIE
Olea Europaea Fruit Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil

De Reinigingsmelk is een romige reiniging tegen oppervlakkig vuil . De zachte,
milde reiniging verwijdert het oppervlaktevuil en overbodige talgresten. Door de
Reinigingsmelk in te masseren in de huid heeft hij een diepe werking en reinigt hij
ook de poriën. Daarbij helpt het Rozemarijnblad Extract de bloedsomloop te
verbeteren en brengt het een onzuivere huid weer in evenwicht.

Gebruik vervolgens de Reinigingslotion voor een optimale reiniging. Door het
reinigen van de huid komen de werkzame stoffen in de crèmes beter tot hun
recht, waardoor de huid optimaal wordt verzorgd.

REINIGINGSMELK

REINIGT - HERSTELT - BESCHERMT



Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E, bevat antioxidanten en heeft anti-aging
eigenschappen. Door de milde en zachte structuur is het perfect om make-up,
vooral oogmake-up, mee te verwijderen.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat deze weer
zacht en glad aanvoelt. 

Olijfolie ,  ook wel vloeibaar goud genoemd, wordt al eeuwenlang gebruikt door
oude beschavingen. Begrijpeli jk, want oli jfolie zit vol antioxidanten, waaronder de
vitamines A en E, die erom bekend staan dat ze zorgen voor een soepele huid en
vroegtijdige huidveroudering tegengaan.  

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Reinigingsmelk? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Neem een kleine hoeveelheid ter grootte van een euromunt op de
vingertoppen.

Masseer de reiniging over het gezicht en spoel af met lauwwarm water. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond.

Gebruik na de melk de Reinigingslotion voor een extra diepte reiniging.

Verzorg de huid na de reiniging met een natuurli jke crème voor het beste
resultaat.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Reinigingsmelk:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Reinigingsmelk in combinatie
met de Reinigingslotion voor een
optimale reiniging van de huid.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ROZENWATER
Rosa Damascena Flower Water
ALOË VERA
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
EXTRACT VAN DE KAMILLE
Chamomilla Recutita Flower Extract
EXTRACT VAN DE CALENDULA
Calendula Officinalis Flower Extract
ZOMEREIK SCHORS
Quercus Robur Bark Extract

De Reinigingslotion is een verfrissende gezichtsreiniger die de huid tot diep in de
poriën zuivert. De lotion reinigt tot de laatste restjes vuil zi jn verdwenen en zorgt
dat de poriën niet verstopt raken. Ook nadat de huid in aanraking is geweest met
water raden wij jou aan om de lotion te gebruiken. Hierdoor wordt de pH-waarde
van de huid terug in balans gebracht.

De ingrediënten Toverhazelaar en Zomereik Schors bieden een verfrissende  en
ontstekingsremmende werking. Ook worden de poriën verfi jnd en kri jgen
onzuiverheden minder kans. Door het reinigen van de huid komen de werkstoffen
van crèmes beter tot hun recht en wordt de huid optimaal verzorgd.

REINIGINGSLOTION

REINIGT - HERSTELT - VEGAN



Rozenwater heeft een hydraterende en kalmerende werking op de huid. Bovendien
versterkt het de huid en helpt het de natuurli jke balans van de talgproductie te
herstellen. Door deze krachtige eigenschappen helpt het water bij een vette huid,
onzuiverheden en verfi jnt het de poriën. 

Aloë Vera is een echte wonderplant. Deze plant heeft ongeloofli jke helende en
geneeskrachtige werkingen. Dit ingrediënt helpt bij huidproblemen zoals acne,
eczeem en psoriasis, werkt kalmerend, anti-aging en geneest kleine brandwonden
en zonbeschadiging. 

De Kamille is een madeliefachtige plant die groeit in Europa en Azië. Het wordt
ook wel een van de kleine natuurwonderen genoemd. De bloem zit vol met
etherische oliën, zuren en vitamines met huidverzachtende, kalmerende en
ontstekingsremmende eigenschappen. Het werkt goed tegen een geïrriteerde
huid. 

Calendula ,  oftewel de goudsbloem, ondersteunt het herstellend vermogen van de
huid. Daarnaast maakt het de huid voller en gaat het de beginnende tekenen van
huidveroudering tegen. Het is natuurli jk, zacht en en veil ig voor de gevoelige huid.

Dankzij de medicinale eigenschappen van de Zomereik schors wordt het gebruikt
in huidverzorgingsproducten. De schors heeft een ontstekingsremmende werking,
verfrist de huid, trekt vergrote poriën samen en geeft de huid een gezonde en
jeugdige uitstraling.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Reinigingslotion? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de lotion aan op een wattenschijfje en wrijf deze over het gezicht.

De werkstoffen kunnen hierbij een zacht tintelend effect geven. Afspoelen is
niet nodig. Door de huid af te spoelen breng ji j de pH-waarde van de huid
opnieuw uit balans.

Herhaal dit iedere ochtend en avond.

Gebruik van tevoren de  Reinigingsmelk  om eventuele make-up resten te
verwijderen.

Verzorg de huid na de reiniging met een natuurli jke crème voor het beste
resultaat.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Reinigingslotion:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Reinigingslotion in combinatie
met de Reinigingsmelk voor een optimale
reiniging van de huid.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
CASSIA BLADOLIE
Cinnamomum Cassia Leaf Oil
LAVANDIN OLIE
Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil
WORTEL ZADEN EXTRACT
Daucus Carota Sativa Root Extract
EXTRACT VAN ROZEMARIJNBLAD
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract
ZOMEREIK SCHORS
Simmondsia Chinensis Seed Oil

De Cleansing Face Wash is een natuurli jke gezichtsreiniging. De zachte en milde
reiniging zuivert grondig en ondersteunt het natuurli jk herstelproces van de huid.
Bij dagelijks gebruik van de gezichtswasgel wordt de huid weer glad, zacht en
stralend. 

Door de milde ingrediënten is de gezichtswasgel pH-neutraal en geschikt voor de
zeer gevoelige huid. Een van de zachte ingrediënten is Palmarosa olie. De olie
werkt conditionerend voor de huid en stimuleert de aanmaak van nieuwe
huidcellen voor een anti-aging effect. Ook heeft het een antibacteriële en
ontstekingsremmende eigenschappen en reguleert het de talgklieren

CLEANSING FACE WASH

ZUIVERT - PH-NEURTAAL - HERSTELT



De Cassiaplant is in te delen in de laurierfamilie, die voornamelijk voorkomt in
China. Deze etherische olie wordt gewonnen uit het blad van de plant door
stoomdestil latie. Het heeft samentrekkende eigenschappen en helpt bij de
bloedcirculatie van de huid.

Lavandin is een kruising tussen twee soorten lavendel. De essentiële olie die wordt
gewonnen uit de bloemknoppen hebben een ontspannende en kalmerende
werking. Het helpt onder andere tegen brandwonden en huidproblemen zoals
eczeem.

Het Wortelzaad extract bevat een hoog gehalte vitamine A. Vitamine A is effectief
bij het behandelen van acne, puistjes en eczeem. Het heeft samentrekkende en
desinfecterende eigenschappen. Het is zeer geschikt voor de ri jpere huid,
aangezien het zeer voedend en vitaliserend is. 

Het Rozamarijnblad extract zorgt voor effectieve verzorging van de ri jpe huid en
cellulit is. Daarnaast heeft het circulatiebevorderende eigenschappen waardoor
het kan helpen bij een slechte bloedsomloop. Heb je een onzuivere huid? Dan kan
het door rozemarijn weer in evenwicht worden gebracht.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Cleansing Face Wash?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Maak je gezicht en handen nat met lauwwarm water.

Masseer een kleine hoeveelheid wasgel met cirkelvormige bewegingen in de
vochtige huid.

Spoel vervolgens het gezicht goed af met lauwwarm water.

We raden je aan om de pH-waarde van de huid vervolgens in balans te
brengen met de Milde Reinigingslotion. Wanneer je huid in contact komt met
water, droogt de kalk in het water de huid uit.

Je huid is nu goed gereinigd om te starten met het verzorgen van de huid. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond voor een stralend effect.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Cleansing Face Wash:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Cleansing Face Wash in
combinatie met de Reinigingslotion.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



De Sensitive Repair Fluid is een milde, hypoallergene verzorging. De textuur van de
fluid voelt luchtig en soepel aan en is makkeli jk te verdelen over de huid. Een
echte vitamine boost voor jouw huid!

Met milde ingrediënten en krachtige, hypoallergene eigenschappen kunnen alle
huidtypen genieten van deze verzorging. Een van de zachte ingrediënten is Shea
Butter. Shea Butter heeft geweldige kwaliteiten die de huid verzachten,
beschermen en herstellen. Zelfs de meest gevoelige huidtypen die geen
natuurli jke verzorging gewend zijn kunnen met deze fluid starten.

SENSITIVE REPAIR FLUID

WERKZAME STOFFEN
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil

HYPOALLERGEEN - MILD - VEGAN



Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

Avocado olie is een geweldig ingrediënt om te gebruiken in verzorgingsproducten.
Het is zeer geschikt voor de droge en beschadigde huid. Het bevordert de
vernieuwing van cellen, het emulgeert perfect en beschermt  de huid.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Sensitive Repair Fluid?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



Pomp een kleine hoeveelheid fluid, ter grootte van een erwt, op het topje van
jouw vinger. 

Verdeel de fluid deppend over het gezicht, de nek en de decolleté en masseer
vervolgens in. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond. Een goed gereinigde huid neemt de
werkstoffen die in de fluid zitten beter op.

Wil j i j  de overstap maken van paraffine verzorging naar de natuurli jke verzorging
van Creative Cosmetics? 

Dan bevelen wij aan om te starten met een milde en hypoallergene crème waar
de huid langzaam aan kan wennen: de Sensitive Repair Fluid. 
Wanneer j i j de Sensitive Repair Fluid gebruikt is er een verminderde kans op
overgevoeligheid of een allergische reactie. Meer informatie vind je op:
www.creativecosmetics.nl/blogs/elmas-blog/

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Sensitive Repair Fluid:

GEBRUIKSAANWIJZING

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Sensitive Repair Fluid in
combinatie met Milde Oogcrème voor
een gezond en stralend resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging

https://www.creativecosmetics.nl/blogs/elmas-blog/


De Dag- & Nachtcrème heeft een ri jke en voedende structuur maar voelt luchtig
aan op de huid. Het hoofdingrediënt Rijstolie biedt de huid bescherming tegen
weersinvloeden overdag en voedt en herstelt de huid gedurende de nacht. Ook
zorgt de Rijstolie voor intense hydratatie voor de droge, gevoelige en ri jpere huid.

De Dag- & Nachtcrème is een veelzijdige vervolgcrème met werkzame
ingrediënten. In deze Dag-& Nachtcrème delen alle ingrediënten de ruimte
waardoor de werking milder is dan wanneer j i j een aparte dag- en nachtcrème
gebruikt.

DAG- & NACHTCRÈME

WERKZAME STOFFEN
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
MEADOWFOAM OLIE
Limnanthes Alba Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
RIJSTOLIE
Oryza Sativa Bran Oil
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

MILD - BESCHERMT - HERSTELT



Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Meadowfoam olie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit de zaden van
een moerasbloem in Californië. Meadowfoam olie is zeer geschikt voor de droge
en ri jpere huid. 

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Rijstolie is vochtinbrengend en wordt snel opgenomen door de huid. Het bevat
krachtige antioxidanten en intense hydratatie. Daarnaast bevat het natuurli jk
UVA- en UVB-filters als zonnefilter.

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Dag- & Nachtcrème?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie;

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een kleine hoeveelheid crème, ter grootte van een erwt, op het topje van
jouw vinger. 

Verdeel de crème deppend over het gezicht, de nek en de decolleté en
masseer vervolgens in. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond. 

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Dag- & Nachtcrème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Dag- en Nachtcrème in
combinatie met Milde Oogcrème voor
een gezond en stralend resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



De Dagcrème is een volwaardige crème met een beschermende werking tegen
vuil van buitenaf. Daarnaast vitaliseert de crème de huid. Door de intensieve
ingrediënten is deze crème geschikt voor huidtypen die gewend zijn aan
natuurli jke verzorging. 

Het hoofdingrediënt van deze crème is Macadamiaolie. Deze voedende olie wordt
gemakkeli jk opgenomen door de huid en zorgt voor een zachte finish. Hiermee is
de crème perfect te gebruiken als basis voor de make-up. Ook zorgt de crème
ervoor dat de huid weer in balans wordt gebracht voor een egale uitstraling
gedurende de dag.

DAGCRÈME

WERKZAME STOFFEN
MACADAMIANOOT OLIE
Macadamia Integrifolia Seed Oil
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter

BESCHERMT - ONDERSTEUNT - HERSTELT



Macadamianoot olie wordt ontleent uit de macadamianoot. De olie is
verzachtend en voedend en trekt snel in waardoor het geen vettige laag
achterlaat op de huid. Het geeft intense verzorging aan de droge en ri jpere huid. 

Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Dagcrème? Bekijk dan de
Ingrediënten Encyclopedie

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een kleine hoeveelheid crème, ter grootte van een erwt, op het topje van
jouw vinger. 

Verdeel de crème deppend over het gezicht, de nek en de decolleté en
masseer vervolgens in. 

Herhaal dit iedere ochtend. Een goed gereinigde huid neemt de werkstoffen die
in de crème zitten beter op.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Dagcrème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Dagcrème in combinatie met
Nachtcrème voor een gezond en stralend
resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
MACADAMIANOOT OLIE
Macadamia Integrifolia Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
ARGANOLIE
Argania Spinosa Kernel Oil

De Nachtcrème is een volle crème met een voedende werking. Terwijl j i j  diep in
slaap bent, starten er een aantal natuurli jke processen die werken aan een
gezonde, soepele en stralende huid. De Nachtcrème ondersteunt de huid in haar
natuurli jke herstelproces.

Kokosnootolie is hierin een van de belangrijkste ingrediënten. Kokosnootolie bevat
verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in het herstelproces
gedurende de nacht. Door de intensieve ingrediënten is deze crème geschikt voor
huidtypen die gewend zijn aan natuurli jke verzorging.

NACHTCRÈME

VOEDT - HERSTELT - VEGAN



Macadamianoot olie wordt ontleent uit de macadamianoot. De olie is
verzachtend en voedend en trekt snel in waardoor het geen vettige laag
achterlaat op de huid. Het geeft intense verzorging aan de droge en ri jpere huid.

Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Nachtcrème? Bekijk dan
de Ingrediënten Encyclopedie

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een kleine hoeveelheid crème, ter grootte van een erwt, op het topje van
jouw vinger. 

Verdeel de crème deppend over het gezicht, de nek en de decolleté en
masseer vervolgens in. 

Herhaal dit iedere avond. Een goed gereinigde huid neemt de werkstoffen die
in de crème zitten beter op.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Nachtcrème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Nachtcrème in combinatie
met Dagcrème voor een gezond en
stralend resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
MEADOWFOAM OLIE
Limnanthes Alba Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
ARGANOLIE
Argania Spinosa Kernel Oil
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

De Intensive Repair Crème is een natuurli jke gezichtsverzorging. De ri jke anti-
aging crème ondersteunt het herstell ing vermogen van huid en helpt
rimpelvorming te vertragen. Daarbij heeft het voedende, beschermende en
vochtinbrengende eigenschappen. Bij dagelijks gebruik van de crème wordt de
huid weer glad, zacht en stralend. 

Het belangrijkste ingrediënt in deze crème is de Arganolie. De olie ondersteunt het
herstellend vermogen van de huid. Daarnaast bevat de Arganolie een hoog
gehalte antioxidanten zoals omega-6 en vitamine E. Door deze krachtige
ingrediënten is de crème in te zetten als huidverbetering voor huidtypen die
intensieve huidverzorging gewend zijn.

INTENSIVE REPAIR CRÈME

VOCHTREGULEREND - HERSTELT - BESCHERMT



Meadowfoam olie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit de zaden van
een moerasbloem in Californië. Meadowfoam olie is zeer geschikt voor de droge
en ri jpere huid.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Arganolie wordt gewonnen uit de vruchten van de Argania Spinosa. Deze boom
wordt ook wel de ‘boom der schoonheid’ genoemd. Arganolie zit vol met
antioxidanten, waaronder vitamine E. Het ondersteunt het natuurli jk herstelproces
van de huid. Daarnaast is het goed voor de droge en ri jpere huid. 

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Intensive Repair Crème?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een kleine hoeveelheid crème, ter grootte van een erwt, op het topje van
jouw vinger. 

Verdeel de crème deppend over het gezicht, de nek en de decolleté en
masseer vervolgens in. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond. Een goed gereinigde huid neemt de
werkstoffen die in de crème zitten beter op.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Intensive Repair Crème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Intensive Repair Crème in
combinatie met de Milde Oogcrème voor
een gezond en stralend resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
EDELWEISS EXTRACT
Leontopodium Alpinum Extract
IERSE MOS
Chondrus Crispus Powder
ALOË VERA
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
CALENDULA
Calendula Officinalis Flower Extract
CEDERHOUT OLIE
Juniperus Mexicana Oil

Geef jouw huid een echte boost door het natuurli jke serum toe te voegen aan
jouw verzorgingsroutine. Het unieke, natuurli jke serum bevat een hoge
concentratie aan actieve werkstoffen met sterke vochtinbrengende, voedende en
anti-verouderings eigenschappen. De zijdezachte structuur voelt zeer aangenaam
op de huid, het absorbeert snel en dringt door tot de diepere huidlagen. 

Dankzij de antioxidanten in de liposomen worden de diepere huidlagen
beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf en wordt het
huidverouderingsproces vertraagt. Voor een gezond uitziende huid die er
zichtbaar gladder uitziet en zachter aanvoelt. 

NATURAL BOOSTER SERUM

VOCHTINBRENGEND - ANTI-AGEING - VOEDEND



De Edelweiss komt van nature voor in hooggebergten in Azië, maar ook in onder
meer in de Alpen en Pyreneeën. Extract van deze zeldzame bloem helpt bij
vroegtijdige huidveroudering als gevolg van UV-straling en heeft sterke
ontstekingsremmende eigenschappen. 

Ierse Mos groeit langs de Atlantische Kust. Dit heerli jke ingrediënt is hypoallergeen
en is daarom zeer huidvriendelijk. Het werkt verkoelend, hydraterend, verzachtend
en is zeer geschikt als vochtinbrenger. 

Aloë Vera is een echte wonderplant. Deze plant heeft ongeloofli jke helende en
geneeskrachtige werkingen. Dit ingrediënt helpt bij huidproblemen zoals acne,
eczeem en psoriasis, werkt kalmerend en anti-aging en geneest kleine
brandwonden en zonbeschadiging. 

Calendula ,  oftewel de goudbloem, ondersteund het natuurli jk herstelproces van
de huid. Bovendien maakt het de huid voller en gaat het de beginnende tekenen
van huidveroudering tegen. Ook werkt het ontstekingsremmend op de huid. Het is
zeer geschikt voor de gevoelige huid.

Voor het bestri jden van onzuiverheden is Cederhout olie essentieel. Het heeft een
zuiverend effect en is goed inzetbaar bij een hoge talgproductie. 

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Natural Booster Serum?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Breng het natuurli jke serum aan ná het reinigen van de huid en vóór het
aanbrengen van een natuurli jke crème;

Pomp een kleine hoeveelheid serum ter grootte van een speldenknopje op het
topje van jouw vinger;

Masseer het serum over het gezicht, de nek en het decolleté; 

Herhaal dit iedere ochtend en avond voor een gladde en zachte huid. 

Wij adviseren jou om het Natural Booster Serum te gebruiken in combinatie
met een natuurli jke crème.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Natural Booster Serum:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Natural Booster Serum in
combinatie met jouw gezichtscrème voor
een gezond en stralend resultaat.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil

De natuurli jke oogcrème geeft de tere, kwetsbare huid rondom de ogen de
aandacht die het verdient. De milde crème hydrateert optimaal en zorgt voor een
gezonde uitstraling. De mix van pure en biologische ingrediënten werkt kalmerend
en reguleert de vochtbalans.

Met behulp van zachte ingrediënten, zoals Rozenbottelolie, wordt rimpelvorming
vertraagd en celvernieuwing en collageenproductie gestimuleerd. Daarnaast is
Rozenbottelolie ri jk aan antioxidanten en vetzuren welke de huid helpen
ontstressen. Breng de oogcrème aan vóór het aanbrengen van jouw
gezichtscrème voor een optimale werking.

MILDE OOGCRÈME

MILD - HYDRATEERT - VEGAN



Rozenbottelolie is ri jk aan antioxidanten en essentiële vetzuren waardoor het
ontstekingsremmende en ontstressende eigenschappen heeft. Ook bevordert het
de celvernieuwing in de opperhuid en stimuleert het de collageenproductie. De
olie werkt hydraterend en het vervaagt pigmentvlekken. Hierdoor is rozenbottelolie
zeer geschikt voor de ri jpere huid. Daarnaast ondersteunt het de huid in het
natuurli jke herstelproces en verbetert het de huidstructuur.

Aloë Vera is een echte wonderplant. Deze plant heeft helende en geneeskrachtige
eigenschappen. Aloë Vera werkt kalmerend bij huidproblemen zoals acne, eczeem
en psoriasis, werkt anti-aging en geneest kleine brandwonden en
zonbeschadiging. 

Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren. 
 Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Voor het bestri jden van onzuiverheden is Cederhout olie essentieel. Het heeft een
zuiverend effect en is goed inzetbaar bij een hoge talgproductie. 

Calendula, oftewel de goudbloem, ondersteunt het herstellend vermogen van de
huid. Daarnaast maakt het de huid voller en gaat het beginnende tekenen van
huidveroudering tegen. Ook werkt het ontstekingsremmend op de huid. Het is
geschikt voor de gevoelige huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Milde Oogcrème? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een kleine hoeveelheid crème, ter grootte van een speldenknopje, op het
topje van jouw ringvinger. Dit is de minst krachtige vinger, zodat j i j de tere huid
niet kan beschadigen.

Dep de crème met jouw ringvinger op het oogbot rondom de ogen. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond. Een goed gereinigde huid neemt de
werkstoffen die in de crème zitten beter op.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Milde Oogcrème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Milde Oogcrème in
combinatie met onze natuurli jke crèmes
voor een gezond en stralend resultaat. 

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ROZENWATER
Rosa Damascena Flower Water

De Pure & Organic Rose Water is een verfrissende verzorging die de huid
hydrateert en revitaliseert. Bij dagelijks gebruik van het milde rozenwater wordt de
huid weer glad, zacht en stralend. 

Het organische rozenwater wordt gedestil leerd uit de Turkse Rosa Damascena.
Deze fluweelzachte roze roos wordt biologisch geteeld en met een indrukwekkend
en hartverwarmend proces verwerkt tot een frisse en verzachtende verzorging.

ROSE WATER

PUUR - ORGANISCH - VERFRIST



Rozenwater, gedestilleerd van de Turkse Rosa Damascena, heeft als ingrediënt
een hydraterende en kalmerende werking op de huid. Bovendien versterkt het de
huid en helpt het de natuurli jke balans van de talgproductie te herstellen. Door
deze krachtige eigenschappen helpt het de huid te verfrissen, helpt het bij een
vette huid, onzuiverheden en verfi jnt het de poriën. Het resultaat: een gladde huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Rose Water? Bekijk dan
de Ingrediënten Encyclopedie

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Breng een gewenste hoeveelheid rozenwater aan op een watje.

Breng het watje met zachte, cirkelvormige bewegingen aan de op huid voor
een verfrissend effect. 

Herhaal dit iedere ochtend en avond voor een stralende huid.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Pure & Organic Rose Water:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
We raden je aan om de Pure & Organic
Rose Water te gebruiken in combinatie
met de kalmerende Reinigingsmelk.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
KOALIN KLEI
Koalin
AMANDELOLIE
Prunus Armeniaca Seed Powder
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
JOJOBA ZAAD OLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
SMALLE WEEGBREE EXTRACT
Plantago Major Leaf Extract

De Mud & Scrub Mask is een intensieve reiniging die te gebruiken is als scrub en
als masker. De Koalin Klei is de basis van dit masker en heeft een
ontstekingsremmende werking. Wanneer j i j het masker 10 minuten laat intrekken,
absorbeert de klei vuil en gifstoffen uit de poriën. 

Door vervolgens te scrubben komen dode huidcellen en vuil los van de huid en
wordt tegeli jkerti jd de doorbloeding gestimuleerd. De exfoliërende abrikozenpitjes
zijn goed voelbaar, zacht van structuur en laten de huid zijdezacht aanvoelen.

MUD & SCRUB MASK

EXFOLIEERT - ONTSTEKINGSREMMEND - REINIGEND



Koalin klei werkt absorberend waardoor het giftstoffen uit de huid onttrekt. Verder
heeft het een ontstekingsremmende werking en is het ri jk aan vitamines en
mineralen. Het is mild waardoor het geschikt is voor de droge huid. 

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen. 

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Smalle weegbree extract is zeer geschikt voor de verzorging van de gevoelige en
onzuivere huid. Ook werkt het ontstekingsremmend, antibacterieel, samentrekkend
en wondgenezend. 

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Mud & Scrub Mask? 
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de huid met de natuurli jke reinigingsproducten van Creative Cosmetics.

Verwarm de huid en open de poriën, bijvoorbeeld met behulp van een warme
en vochtige doek.

Breng het masker royaal aan op het gezicht en laat het 10 minuten intrekken,
dit absorbeert het vuil uit de poriën. 

Scrub vervolgens met ronddraaiende bewegingen en vochtige handen om de
dode huidcellen te verwijderen. Verwijder het product met lauwwarm water.

Wanneer jouw huid in contact komt met water, droogt de kalk in het water de
huid uit. We raden jou aan om de pH-waarde van de huid vervolgens in balans
te brengen met de Milde Reinigingslotion. 

Doordat de scrub actieve werkstoffen bevat, zorgt het ervoor dat de
doorbloeding van de huid geoptimaliseerd wordt. Zo kan de huid roder zijn na
het verwijderen van het masker. Om deze reden adviseren wij om het masker in
de avond te gebruiken zodat de huid ti jdens de nachtrust kan herstellen.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met het Mud & Scrub Mask:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Mud & Scrub Mask in
combinatie met Intensive Repair Crème
voor een gezond en stralend resultaat. 

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
MEADOWFOAM OLIE
Limnanthes Alba Seed Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
ARGANOLIE
Argania Spinosa Kernel Oil
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

De Recover & Care Mask is een zacht anti-aging masker dat helpt om de
elasticiteit en het volume in de huid te versterken. Het vitaliserende masker is ri jk
aan verschil lende oliën en heeft een milde structuur. 

Een van deze oliën is Amandelolie. Deze olie gaat het verouderingsproces tegen
met een boost van vitamines en antioxidanten. De vochtbalans wordt weer op peil
gebracht en de huid kri jgt een gezonde glow.

RECOVER & CARE MASK

VOCHTREGULEREND - KALMEERT - VITALISEREND



Meadowfoam olie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit de zaden van
een moerasbloem in Californië. Meadowfoam olie is zeer geschikt voor de droge
en ri jpere huid.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Arganolie wordt gewonnen uit de vruchten van de Argania Spinosa. Deze boom
wordt ook wel de ‘boom der schoonheid’ genoemd. Arganolie zit vol met
antioxidanten, waaronder vitamine E. Het ondersteunt het natuurli jk herstelproces
van de huid. Daarnaast is het goed voor de droge en ri jpere huid.

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van het Recover & Care Mask?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de huid met de natuurli jke reinigingsproducten van Creative Cosmetics.

Verwarm de huid en open de poriën, bijvoorbeeld met behulp van  een warme,
vochtige doek.

Breng het masker royaal aan op het gezicht en laat dit 25 minuten intrekken.

Verwijder het product met lauwwarm water. We raden jou aan om de pH-
waarde van de huid vervolgens in balans te brengen met de Milde
Reinigingslotion. Wanneer jouw huid in contact komt met water, droogt de kalk
in het water de huid uit.

Een goed gereinigde huid neemt de werkstoffen die in het masker zitten beter
op. Gebruik daarom van tevoren onze  Reinigingsproducten  voor het beste
resultaat.

Verzorg de huid na het masker met een natuurli jke crèmes  voor een optimaal
effect.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met het Recover & Care Mask:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik het Recover & Care Mask in
combinatie met de Nachtcrème voor een
gezond en stralend resultaat. 

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
MACADAMIANOOTOLIE
Macadamia Integrifolia Seed Oil

De natuurli jke Intensive Hand & Body Crème is een volle en heilzame crème die
zorgt voor optimale verzorging en bescherming van de huid. 

Met een hoog gehalte Calendula Extract wordt de droge huid intensief
gehydrateerd en is het de ideale verzorging voor ruwe en schrale plekjes. De
crème trekt snel in waardoor er geen vettig laagje achterbli jft.

INTENSIVE HAND & BODY CRÈME

HYDRATEERT - BESCHERMT - VERZACHT



Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren. 
 Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen .

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Avocado olie is een geweldig ingrediënt om te gebruiken in verzorgingsproducten.
Het is zeer geschikt voor de droge en beschadigde huid. Het bevordert de
vernieuwing van cellen, het emulgeert perfect en beschermt het de huid.

Macadamianoot olie wordt ontleent uit de macadamianoot. De olie is
verzachtend en voedend en trekt snel in waardoor het geen vettige laag
achterlaat op de huid. Het geeft intense verzorging aan de droge en ri jpere huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Intensive Hand & Body
Crème? Bekijk dan de Ingrediënten
Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

De Intensive Hand & Body Crème gebruik j i j door meerdere malen, naar eigen
behoefte, een laag aan te brengen op de huid die j i j extra aandacht wilt geven.

 Bij regelmatig gebruik wordt de huid weer zacht, soepel en mooi.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Intensive Hand & Body Crème:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Intensive Hand & Body Crème
in combinatie met het Mud & Scrub Mask
voor een optimale verzorging van je
lichaam.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
MACADAMIA OLIE
Macadamia Ternifolia Seed Oil
OJOBA ZAADOLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
ARGANOLIE
Argania Spinosa Kernel Oil
DRUIVENPITOLIE
Vitis Vinifera Seed Oil

De Creative Skin Oil is een natuurli jke huidolie. De milde olie verzacht droge en
ruwe plekken, houdt de huid soepel en elastisch en geeft intensieve voeding en
bescherming aan de huid. Deze natuurli jk huidolie geeft de huid een gezonde
boost.

Voed jouw huid met pure plantaardige oliën, zoals Jojoba zaad olie. Deze olie
heeft een sterk zuiverende werking, waardoor het onzuiverheden tegengaat.
Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie rimpels, cellulit is en droge huid. Dit
maakt de Creative Skin Oil ook zeer geschikt voor het herstel van
zwangerschapsstriemen en littekens.

CREATIVE SKIN OIL

VERZACHT - VERSOEPELT - VOEDT



Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Macadamianoot olie wordt ontleend uit de macadamianoot. De olie is
verzachtend en voedend en trekt snel in waardoor het geen vettige laag
achterlaat op de huid. Het geeft intense verzorging aan de droge en ri jpere huid.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt.

Arganolie wordt gewonnen uit de vruchten van de Argania Spinosa. Deze boom
wordt ook wel de ‘boom der schoonheid’ genoemd. Arganolie zit vol met
antioxidanten, waaronder vitamine E. Het ondersteunt het natuurli jk herstelproces
van de huid. Daarnaast is het goed voor de droge en ri jpere huid.

De olie uit druivenpitten absorbeert en bevordert de vochtopname in de huid. Het
is daarbij ontstekingsremmend, waardoor het geschikt is voor de verzorging van
acne en een vette en gemengde huid. Daarnaast maakt het eeltige huid gladder
en beschermt het de celmembranen wat huidveroudering tegengaat.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Creative Skin Oil? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Wrijf een kleine hoeveelheid huidolie tussen de handpalmen tegen elkaar.

Masseer vervolgens de huidolie in de huid met zachte, cirkelvormige
bewegingen.

De huidolie kan ook worden gebruikt als badolie of massageolie.

Gebruik de huidolie dagelijks voor een zijdezachte en soepele huid.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Creative Skin Oil:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
We raden jou aan om de Creative Skin
Oil te gebruiken in combinatie met de
natuurli jke l ichaamsverzorging van
Creative Cosmetics.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
SHEA BUTTER
Butyrospermum Parkii Butter
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
AMANDELOLIE
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

De Love Your Body Milk is een intensieve verzorging voor het l ichaam. De
veelzijdige werking van de bodymelk houdt de huid elastisch, verzacht ruwe en
schrale plekken en ondersteunt het natuurli jk herstelproces van de huid. Door de
mix van pure biologische ingrediënten geef j i j jouw lichaam een herboren gevoel. 

Voed jouw huid met pure plantaardige oliën, zoals Avocado olie. Avocado olie is
een geweldig ingrediënt om te gebruiken in verzorgingsproducten doordat het de
vitamines A en C bevat. Het is zeer geschikt voor droge en beschadigde huid. Het
bevordert de vernieuwing van cellen, het emulgeert perfect en beschermt het de
huid.

LOVE YOUR BODY MILK

VERZACHT - HERSTELT - VOEDT



Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Avocado olie is een geweldig ingrediënt om te gebruiken in verzorgingsproducten.
Het is zeer geschikt voor de droge en beschadigde huid. Het bevordert de
vernieuwing van cellen, het emulgeert perfect en beschermt  de huid.

Shea butter wordt gewonnen uit de noten van de Shea- of Karitéboom afkomstig
uit Afrika. De boter heeft geweldige kwaliteiten. Het verzacht, beschermt,
hydrateert én herstelt de huid. Het bevat een hoge dosis vetzuren en verschil lende
vitamines, waaronder A en E. Deze vitamines hebben een antioxidante werking.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Amandelolie is ri jk aan vitamines A en E en bevat antioxidanten en anti-aging
eigenschappen. Het werkt verzorgend, voedend en vochtinbrengend voor de huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Love Your Body Milk? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Breng een gewenste hoeveelheid van de bodymelk aan op een schone en
handdoekdroge huid na het douchen, baden of wanneer de huid extra
verzorging nodig heeft.

Gebruik de bodymelk om ruwe en droge plekken op jouw lichaam te
verzachten, zoals op de enkels, knieën of ellebogen. 

Bepaal zelf de gewenste hoeveelheid, afhankeli jk van de behoefte van jouw
huid.

Gebruik de bodymelk dagelijks voor een stralend effect.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Love Your Body:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
We raden je aan om de Love Your Body
Milk te gebruiken in combinatie met het
Mud & Scrub Mask.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ZONNEBLOEMOLIE
Helianthus Annuus Seed Oil
KOKOSNOOTOLIE
Cocos Nucifera Oil
LANOLINE OLIE
Lanolin Oil
KAMFER
Camphor
TIJMOLIE
Thymus Vulgaris Oil

De Love Your Feet Cream bevat heilzame plantenextracten voor een heerli jke
verzorging van de voeten. Door de mix van pure en biologische ingrediënten
vermijd j i j de kans op klachten zoals pijn in jouw voeten, eelt , pijnli jke kloven en
ingescheurde nagels. 

Zo zit er zonnebloemolie in verwerkt die vol zit met essentiële vetzuren die de huid
voeden en verzachten. Daarnaast helpt Kamfer de huid te herstellen na een
lange, drukke dag. Deze zorgt voor een verfrissend en verzorgd gevoel.

LOVE YOUR FEET CREAM

VERFRIST - VERZORGT - HYDRATEERT



Zonnebloemolie is een heerli jk verzorgende olie vol essentiële vetzuren.
Zonnebloemolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het
vochtverlies uit de diepere huidlagen. Het voedt en verzacht de huid en gaat de
beginnende huidveroudering tegen.

Kokosnootolie bevat verschil lende vitamines en zuren die de huid ondersteunen in
zijn natuurli jke herstel, waardoor het ook de vroegtijdige vorming van rimpels en
pigmentvlekken tegengaat. Deze zachte olie trekt snel in en laat geen vettige laag
achter op de huid. Ook beschermt het de huid tegen invloeden van buitenaf.

Lanoline olie is afkomstig uit schapenwol. Het doel van lanoline is het
conditioneren en beschermen van schapenwol. Daarom is het een populair
ingrediënt in verzorgingsproducten. Het werkt extreem hydraterend en heeft het
vermogen om de ruwe, droge en schilferige gebieden te helpen verbeteren. 

Kamfer wordt gewonnen uit het hout van de Aziatische Kamferboom. Kamfer
desinfecteert de huid bij bacteriële- en schimmel infecties, wonden en zweren. 

Tijmolie heeft kalmerende eigenschappen en werkt antibacterieel tegen
ontstekingen en infecties van de huid. Tijm olie wordt onttrokken uit het kruid ti jm.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Love Your Feet Cream?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Pomp een royale hoeveelheid crème in jouw handen en verdeel de crème over
de hele voet. 

Verwen jouw voeten door ze een heerli jke voetmassage te geven bij het
aanbrengen van de crème voor een fris en verzorgd gevoel.

De Love Your Feet Cream is dagelijks te gebruiken in de ochtend en in de
avond.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Love Your Feet Cream:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Love Your Feet Cream in
combinatie met de Intensive Hand &
Body Crème voor een optimale
verzorging van jouw lichaam.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
ZINKOXIDE
Zinc Oxide
DRUIVENPITOLIE
Vitis Vinifera Seed Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
GEHYDROGENEERDE OLIJFOLIE 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate
ONVERZEEPBARE OLIJFOLIE
Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables

De Sensitive Sun Protection SPF30 is een krachtige en hydraterende melk die jouw
huid optimale bescherming biedt tegen schadelijke UV-straling. De Sensitive Sun
Protection SPF30 voedt de huid door natuurli jke ingrediënten zoals Druivenpitolie
en Avocado olie. De natuurli jke zonbescherming herstelt de vochtbalans van de
huid en beschermt en ondersteunt de huid in het natuurli jk herstelproces.

De zonnemelk is geschikt voor zelfs de meest gevoelige huid. Het voelt niet
plakkerig aan, smeert prettig uit en laat geen witte waas achter. Door natuurli jke
antioxidanten zoals Druivenpitolie beschermt de zonnemelk de huid tegen
veroudering en schade door de zon.

SENSITIVE SUN PROTECTION SPF30

BESCHERMT - HERSTELT - VERZACHT



Zinkoxide is een antioxidant en werkt ontstekingsremmend. Het helpt huidirritaties
te verminderen en heeft een kalmerende en verzachtende werking. Het is
daardoor heel geschikt voor de probleemhuid en de gevoelige huid. Ook is
Zinkoxide een natuurli jke zonnefilter, beschermt het de huid tegen veroudering en
is het waterresistent. 

De olie uit druivenpitten absorbeert en bevordert de vochtopname in de huid. Het
is daarbij ontstekingsremmend, waardoor het geschikt is voor de verzorging van
acne, vette en gemengde huid. Daarnaast beschermt het de celmembranen wat
huidveroudering tegengaat. 

Avocado olie is zeer geschikt voor de droge en beschadigde huid. Het bevordert
de vernieuwing van cellen, het emulgeert perfect en beschermt de huid. 

Gehydrogeneerde olijfolie is een natuurli jke, organische verbinding van
huidverzorgende vetzuren, afgeleid van oli jfolie. Oli jfolie zit vol antioxidanten,
waaronder de vitamines A en E, die er om bekend staan bij te dragen aan een
soepele huid. Ook gaan deze antioxidanten vroegtijdige huidveroudering tegen. 

Onverzeepbare olijfolie is doorgaans ri jk aan squalaan. Squalaan is een unieke
stof die de huid terug in balans brengt: een vette huid wordt minder vet en een
droge huid minder droog. Het wordt makkeli jk opgenomen door de huid en helpt
deze te hydrateren en te verzachten.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Sensitive Sun Protection?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

De Sensitive Sun Protection SPF30 heeft een dunne textuur, waardoor het zuinig
in gebruik is.

Breng de zonnemelk aan over jouw dagverzorging. Gebruik een kleine
hoeveelheid en smeer deze goed uit. De melk trekt snel in en biedt meteen
bescherming.

Herhaal het aanbrengen van de zachte melk na 2 uur.

Niet langdurig in de zon te zitten.

Uit de zon te bli jven tussen 12:00 en 15:00 uur.

Beschermende kleding te dragen wanneer j i j voor een langere periode in de
zon bent.

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Sensitive Sun Protection SPF30:

Daarnaast bevelen wij aan om:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Sensitive Sun Protection SPF
30 in combinatie met de Sensitive
Aftercare voor intense bescherming en
verzorging van de huid.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



WERKZAME STOFFEN
JOJOBA ZAADOLIE
Simmondsia Chinensis Seed Oil
ALOË VERA
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
MACADAMIANOOT OLIE
Macadamia Integrifolia Seed Oil
IERS MOS-POEDER
Chondrus Crispus Powder
EXTRACT VAN DE KAMILLE
Chamomilla Recutita Flower Extract

Met de Sensitive Aftercare geef j i j jouw huid de liefde en aandacht die het
verdient. De kalmerende en verkoelende eigenschappen van de wonderplant Aloë
Vera helpt de aan zon blootgestelde huid te herstellen en de jeukende huiduitslag
van de processierups en insectenbeten te verzachten.

De zachte gel herstelt beschadigde huidcellen en huidweefsel waardoor de huid
terug in balans wordt gebracht. Daarnaast verzacht en hydrateert de Sensitive
Aftercare de huid door voedende oliën als Kamille en Jojoba. Hierdoor vermindert
het de irritatie en roodheid en voelt jouw huid weer zijdezacht aan.

SENSITIVE AFTERCARE

VERKOELEND - VERZACHT - KALMEERT



Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking waardoor het onzuiverheden als puistjes en mee-eters
tegengaat. Daarnaast verzorgt deze hydraterende olie de huid zodat het weer
zacht en glad aanvoelt. 

Aloë Vera is een echte wonderplant. Deze plant heeft ongeloofli jke helende en
geneeskrachtige werkingen. Dit ingrediënt helpt bij huidproblemen zoals acne,
eczeem en psoriasis, werkt kalmerend, anti-aging en geneest kleine brandwonden
en zonbeschadiging.

Macadamianoot olie wordt ontleend uit de macadamianoot. De olie is
verzachtend en voedend en trekt snel in waardoor het geen vettige laag
achterlaat op de huid. Het geeft intense verzorging aan de droge en ri jpere huid. 

Ierse Mos groeit langs de Atlantische Kust. Dit heerli jke ingrediënt is hypoallergeen
en is daarom zeer huidvriendelijk. Het werkt verkoelend, hydraterend, verzachtend
en is zeer geschikt als vochtinbrenger. 

De Kamille is een madeliefachtige plant die groeit in Europa en Azië. Het wordt
ook wel een van de kleine natuurwonderen genoemd. De bloem zit vol met
etherische oliën, zuren en vitamines met huid verzachtende, kalmerende en
ontstekingsremmende eigenschappen. Het werkt goed bij een geïrriteerde huid.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil j i j meer weten over de werkzame
stoffen van de Sensitive Aftercare? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik een kleine hoeveelheid Sensitive Aftercare na blootstell ing aan de zon.

Pas dun toe en smeer goed uit. De gel trekt snel in en biedt meteen verkoeling.

De Sensitive Aftercare kun ji j meerdere malen per dag aanbrengen op  de
beschadigde of geprikkelde huid. 

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor een stralende huid door optimale
verzorging met de Sensitive Aftercare:

 

 

Tip: Bewaar de Sensitive Aftercare in de koelkast voor een extra verkoelend effect.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Sensitive Aftercare in
combinatie met de Sensitive Sun
Protection SPF 20 en SPF 30 voor intense
bescherming en verzorging van de huid.

www.creativecosmetics.nl/verzorging



PRODUCTBUNDELS

REINIGINGSLOTION
+ REINIGINGSMELK
10% KORTING

SENSITIVE REPAIR
FLUID + OOGCRÈME
10% KORTING

DAG&NACHTCRÈME
+ OOGCRÈME
10% KORTING



PRODUCTBUNDELS

NACHTCRÈME +
DAGCRÈME
10% KORTING

INTENSIVE REPAIR
CRÈME+ OOGCRÈME
10% KORTING

HET VERWEN
PAKKET
15% KORTING



PRODUCTBUNDELS

NATURAL BODY
CARE PAKKET
16% KORTING

BODY BOOST &
CARE PAKKET
14% KORTING

HET BOOST 
PAKKET
14% KORTING


