
Holiday Essentials
Creative Magazine



YES! Het is bijna December! Dat betekent een maand vol
feestdagen, lekker eten en gezelligheid. Wij gaan ervoor zorgen
dat jij tijdens de feestdagen het stralende middelpunt bent van

elke gelegenheid. 
In het Holiday Essentials Magazine vind jij de Ultimate Gift Guide

met een printbaar verlanglijstje. Zo deel jij al jouw cadeauwensen
in een makkelijk overzicht met jouw geliefden.

BONUS! Jij ontdekt jouw perfecte Pamper Night Routine, zodat jij
zen de feestdagen doorkomt. 

Het Team
van Creative
Cosmetics
wenst jou fijne
feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar!



The Gift Guide
Holiday Edition

Cosmetic bag

Amaranth

Indian Red

Love Your
Body Milk

Green Everest

Eenvoudig te bestellen via CreativeCosmetics.nl

of in de Creative Store in 's-Hertogenbosch

Sham Blush

Natuurlĳke Lipstick

https://www.creativecosmetics.nl/green-everest.html
https://www.creativecosmetics.nl/sham.html
https://www.creativecosmetics.nl/lippen/lipstick/
https://www.creativecosmetics.nl/indian-red-eyeshadow.html
https://www.creativecosmetics.nl/cosmetic-beauty-bag.html
https://www.creativecosmetics.nl/love-your-body-milk.html
https://www.creativecosmetics.nl/amaranth.html


Eenvoudig te bestellen via CreativeCosmetics.nl

of in de Creative Store in 's-Hertogenbosch

First
Blossom

Recover &
Care Mask

Kabuki
Kwast

Golden 
 Season

The Gift Guide
Holiday Edition

Natural Glow

Vintage Rose

https://www.creativecosmetics.nl/recover-care-mask.html
https://www.creativecosmetics.nl/natural-glow.html
https://www.creativecosmetics.nl/vintage-rose-blush.html
https://www.creativecosmetics.nl/foundation-kwast.html
https://www.creativecosmetics.nl/mineral-eye-shadow-golden-season.html
https://www.creativecosmetics.nl/creative-cosmetics-first-blossom-lipstick.html


My Holiday Wishlist

Minerale make-up

Natuurlijke gezichtsverzorging

Natuurlijke lichaamsverzorging

Accessoires

https://www.creativecosmetics.nl/bright-belle.html
https://www.creativecosmetics.nl/minty-green-eyeshadow.html
https://www.creativecosmetics.nl/ogen/oogpotlood/


De thuis-spa start met het reinigen van
de huid met de Cleansing Face Wash.

Door het reinigen van het gezicht
verwijder je make-up, talg, vuildeeltjes

en dode huidcellen van de huid. Niet
alleen voelt de huid schoon en prettig

aan, het ondersteunt de werking van een
gezichtscrème of een masker.

Your happy place

Tijdens de feestdagen is
iedereen altijd net een

tikkeltje meer opgejaagd.
Wat jij verdient is een

ultiem verwenmoment.
Een moment om te

relaxen en jezelf eens
flink in de watten te

leggen.
Trek je huispak en sloffen

aan, zet een rustgevend
muziekje op, dim het licht

en steek een paar
heerlijke (geur)kaarsen
aan. Het is tijd voor een

thuis-spa!

Pamper Night Routine

https://www.creativecosmetics.nl/cleansing-face-wash.html
https://www.creativecosmetics.nl/cleansing-face-wash.html


Bevat:
 

Voel je je al
meer

ontspannen?

Na het reinigen breng jij het Mud & Scrub Masker aan. Laat het masker 10
minuten zitten zodat het  gifstoffen uit de huid onttrekt. Scrub vervolgens,
met ronddraaiende bewegingen en vochtige handen, om de dode
huidcellen te verwijderen. Verwijder het product met lauwwarm water.

Sluit de gezichtsbehandeling af door het Recover &
Care Mask met zachte, cirkelvormige bewegingen te

masseren in de huid. Het inmasseren van het masker
houdt de huid soepel en gevoed.

Koalin Klei
Amandelolie

Abrikozenpitten

https://www.creativecosmetics.nl/mud-scrub-mask.html
https://www.creativecosmetics.nl/recover-care-mask.html

