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NATUURLIJKE
VERZORGING

VOOR HET
NAJAAR





100% NATUURLIJK

VEGAN

0% PARABENEN

DIERPROEFVRIJ

HYPOALLERGEEN

Tijdens de zomer kan jouw huidbarrière door zon, hitte en chloor fl ink op de proef
worden gesteld. De overgang naar het najaar is dan ook hét ideale moment om
de huid te herstellen met natuurli jke huidverzorging.  

Daarnaast is het belangrijk om tijdens de overgang van de zomer naar de herfst
jouw verzorgingsroutine onder de loep te nemen. De Creative Experts helpen jou
hier graag bij! Want jouw huid heeft ti jdens de herfst behoefte aan extra
bescherming tegen de kou, regen, wind en temperatuurwisselingen. Voorzie jouw
huid in haar behoeften met de juiste natuurli jke verzorging.  

De Creative Experts hebben de juiste verzorging op een ri jt je gezet zodat jouw
huid kan herstellen en zich kan beschermen deze herfst.

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE HUIDVERZORGINGSROUTINE!

LEGENDA





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

Door de warme zomermaanden kan jouw huid fl ink uitgedroogd zijn. Het is
daarom extra belangrijk om jouw huid ti jdens de overgang naar de herfst te
hydrateren. Ook door het gure herfstweer en de lage luchtvochtigheid in huis,
droogt jouw huid zeer snel uit. Voorkom een droge lichaamshuid door het ri jkeli jk
in te smeren met de Intensive Hand & Body Crème. Voorkomen is beter dan
genezen! 

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

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
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

Wil j i j jouw gevoelige huid extra voeding geven in de herfst? Voeg het natuurli jk
serum toe aan jouw verzorgingsroutine. Het Natural Booster Serum is een uniek,
natuurli jk serum en bevat een hoge concentratie aan actieve werkstoffen met
sterk vochtinbrengende, voedende en anti-verouderingseigenschappen. De
zijdezachte structuur voelt zeer aangenaam op de huid, wordt snel geabsorbeerd
door de huid 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
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

Geef jouw gezichtshuid een heerli jk verwenmoment door het aanbrengen van een
vitaliserend gezichtsmasker. Creative Cosmetics’ Recover & Care Mask werkt anti-
aging, gaat de eerste tekenen van huidveroudering tegen en het versterkt de
elasticiteit en het volume van de huid. Het vitaliserende crèmemasker is ri jk aan
natuurli jke 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
ZINKOXIDE
Zinc Oxide
DRUIVENPITOLIE
Vitis Vinifera Seed Oil
AVOCADO OLIE
Persea Gratissima Oil
GEHYDROGENEERDE OLIJFOLIE 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate
ONVERZEEPBARE OLIJFOLIE
Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables

Vergeet niet deze essentiële stap in jouw dagelijkse herfst verzorgingsroutine:
Bescherm jouw huid met natuurli jke zonbescherming tegen schadelijke UV-A
straling! De ‘A’ in UVA-straling staat dan ook voor Aging. UVA-straling dringt diep
door tot de middelste huidlaag. De schade die wordt aangericht in de huid is niet
zichtbaar zoals bij de verbranding van de bovenste huidlaag. Ongemerkt kan ji j
dus veel schade oplopen zonder dat j i j het direct ziet. Wanneer j i j de huid
onbeschermd blootstelt aan de zeer schadelijke UVA-stralingen, verhoog je de
kans op huidveroudering. 
UVA-straling is heel het jaar door aanwezig, ook in de herfst en in de winter.
Daarom gebruik j i j ook in het najaar de Sensitive Sun Protection SPF30 in jouw
dagelijkse gezichtsverzorging. 

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



Verwersstraat 91
5211 HV 's-Hertogenbosch
www.creativecosmetics.nl

advies@creativecosmetics.nl
073 2008 410


