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100% NATUURLIJK

VEGAN

0% PARABENEN

DIERPROEFVRIJ

HYPOALLERGEEN

Zeg vaarwel tegen een bleke en droge winterhuid! Dit is de beste natuurli jke
huidverzorging en minerale make-up voor de lente: de Spring Essentials van
Creative Cosmetics.

Geef jouw huid een frisse start en laat je inspireren door het voorjaar! Van het
gebruik maken van een SPF tot het kiezen van een lichtere gezichtscrème; met de
tips van de Creative Experts is jouw huid klaar voor het zonnige lenteseizoen.  

Geef jouw make-uplook een dosis frisheid met vroli jke lentekleuren. Creëer een
stralende look door met levendige kleuren de bloeiende natuur na te bootsen.
Ontdek de Musthaves voor jouw lente make-up look. 

ONTDEK HET GEHEIM VAN EEN STRALENDE HUID!

LEGENDA





Met vroli jke lentekleuren geef j i j jouw minerale make-uplook een dosis frisheid.
Creëer met een natuurli jke blush eenvoudig een levendige en frisse look. Met de
juiste kleur minerale blush fris j i j niet alleen jouw look op, ook creëer j i j diepte in
het gezicht. 

De minerale blush van Creative Cosmetics is onmisbaar in jouw natuurli jke 
make-up routine. Niet alleen creëer j i j een gezonde blos op de wangen; door de
fijngemalen mineralen in de make-up wordt de huid tevens verzorgd. 

MINERALE BLUSH

ANTIBACTERIEEL - VERZORGEND - GEPIGMENTEERD

WERKZAME STOFFEN
MICA
Mica
IJZEROXIDEN
CI77007/CI77491/CI77492/CI77499/
CI77891



INGREDIËNTEN

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

www.creativecosmetics.nl/inci

Mica heeft de eigenschap dat het glimt en reflecteert. De zijdeachtige structuur
voelt prettig en licht aan op de huid. 

IJzeroxiden zijn mineralen die onze producten hun prachtige intense kleuren
geven en het maakt dat de make-up lang houdt, niet uitloopt en zelfs
waterafstotend is.



GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de minerale blush aan nadat j i j jouw basis make-up met de minerale
foundation en concealer hebt aangebracht;

Sprenkel een kleine hoeveelheid blush in de dop van het potje. Pak de minerale
blush op met de zijdezachte Blush Kwast;

Werk met kleine hoeveelheden. Jij kunt met een kleine hoeveelheid blush al een
mooi resultaat behalen. Het is bovendien gemakkeli jker om product toe te
voegen dan weg te halen;

Breng de blush daarna voorzichtig aan op het midden van jouw jukbeenderen.
Blend de blush uit naar de appeltjes van jouw wangen en naar boven in de
richting van jouw haarli jn, voor een zacht en natuurli jk effect. 

Volg de onderstaande stappen voor het aanbrengen van onze minerale Blush:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Breng de minerale blush aan met de
zijdezachte Blush Kwast.

www.creativecosmetics.nl/kwasten

https://www.creativecosmetics.nl/blush-kwast.html




De lente vraagt om een frisse, sprankelende en vroli jke oogmake-up! Zin om te
stralen? Dan is de natuurli jke oogmake-up van Creative Cosmetics onmisbaar.
Met een breed aanbod oogschaduwkleuren is er voor iedere oogkleur de perfecte
match oogmake-up. 

MINERALE OOGSCHADUW

ANTIBACTERIEEL - VERZORGEND - GEPIGMENTEERD

WERKZAME STOFFEN
MICA
Mica
IJZEROXIDEN
CI77007/CI77491/CI77492/CI77499/
CI77891



INGREDIËNTEN

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

www.creativecosmetics.nl/inci

Mica heeft de eigenschap dat het glimt en reflecteert. De zijdeachtige structuur
voelt prettig en licht aan op de huid. 

IJzeroxiden zijn mineralen die onze producten hun prachtige intense kleuren
geven en het maakt dat de make-up lang houdt, niet uitloopt en zelfs
waterafstotend is.



GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik voor het aanbrengen van de minerale oogschaduw de vegan Eye
Primer voor een Longlasting en verzorgde ooglook;
Sprenkel een kleine hoeveelheid oogschaduw in de dop van het potje. Pak de
minerale oogschaduw op met de zijdezachte Oogschaduw Kwast;
Werk met kleine hoeveelheden. Jij kunt met een kleine hoeveelheid
oogschaduw al een heel mooi resultaat behalen. Het is bovendien
gemakkeli jker om product toe te voegen dan weg te halen;
Breng met de zijdezachte Oogschaduwkwast donkere en gepigmenteerde
kleuren aan in jouw arcadeboog en/of op het bewegend ooglid;
Gebruik vervolgens de Blend Kwast om lichtere kleuren op het bewegend ooglid
aan te brengen en de donkere kleuren te blenden. 
Wist j i j dat j i j onze oogschaduw ook kunt gebruiken als een Eyeliner? Mix de
oogschaduw met enkele druppels water en breng het vervolgens aan met onze
Wenkbrauwkwast in één vloeiende en strakke li jn.

Volg de onderstaande stappen voor het aanbrengen van onze minerale
oogschaduw:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Breng de minerale oogschaduw aan met
de zijdezachte Oogschaduw kwasten.

www.creativecosmetics.nl/kwasten

https://www.creativecosmetics.nl/eye-primer.html
https://www.creativecosmetics.nl/oogschaduw-kwast.html
https://www.creativecosmetics.nl/wenkbrauw-kwast.html




WERKZAME STOFFEN
TAFELSUIKER
Sucrose
CASTOROLIE
Ricinus Communis Seed Oil
SQUALAAN OLIE
Squalane
ABRIKOZENPITOLIE 
Prunus Armeniaca Kernel Oil

Maak jouw look compleet met gezonde en roze lippen door middel van de Natural
Lipscrub Apricot. 
Jij creëert zi jdezachte lippen met de natuurli jke l ipscrub van Creative Cosmetics. 
De lipscrub smelt bij aanraking op de huid in een hydraterende substantie. De
verzorgende en verzachtende ingrediënten zuiveren en herstellen de lippen tot in
de kern. Met een onweerstaanbare geur is onze natuurli jke l ipscrub om te zoenen! 

NATURAL LIPSCRUB APRICOT

ZUIVERT - HERSTELT - VERZACHT

https://www.creativecosmetics.nl/natural-lipscrub-apricot.html


Sucrose, ook wel tafelsuiker genoemd, wordt gebruikt in de lipscrub als natuurli jk
scrubmiddel.  

Castorolie, ook wel wonderolie genoemd, is een plantaardige olie met sterk
zuiverende en verzorgende eigenschappen. De balans van voedingsstoffen en
vetzuren zorgt ervoor dat de olie reinigend, verzorgend en ontstekingsremmend
werkt. Daarnaast ondersteunt het de huid in zijn natuurli jke herstelproces en werkt
het direct op droge en schrale plekjes.

Squalaan olie wordt gewonnen uit oli jven. Squalaan komt van nature voor in het
menseli jk l ichaam waardoor de olie snel wordt opgenomen door de huid. Het
geeft intense hydratatie, beschermt de huid en gaat de eerste tekenen van
huidveroudering tegen. 

Abrikozenpitolie is een universele olie die zeer geschikt is voor de gevoelige huid.
Abrikozenpitolie werkt verzachtend, legt een beschermlaag over de huid en
behoudt vocht in de huid. De milde olie wordt gemakkeli jk geabsorbeerd door de
huid en neemt daarom snel de voedingsstoffen op. 

INGREDIËNTEN

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

www.creativecosmetics.nl/inci



GEBRUIKSAANWIJZING

Scrub jouw lippen zacht met onze natuurli jke l ipscrub voor perfect roze lippen;

Voor een complete liplook breng ji j vervolgens een natuurli jke l ipstick of
lipgloss aan. Niet alleen de intense kleur van onze natuurli jke l ipsticks is wat
jouw lippen onweerstaanbaar maakt. Ook de balans van plantaardige oliën,
zoals Shea Butter en Castor Olie, maken jouw lippen om te zoenen! 

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzing voor zachte lippen door optimale
verzorging met de Natural Lipscrub Apricot:

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik de Natural Lipscrub Apricot in
combinatie met onze natuurli jke
lipproducten voor gezonde lippen.

www.creativecosmetics.nl/lippen





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

Geniet op een veil ige manier van de lentezon met de natuurli jke zonbescherming
van Creative Cosmetics. Bescherm de huid tegen schadelijke UVA en UVB-
straling, zonder de oceaan en het onderwaterleven te beschadigen.
  
De minerale fi lter zinkoxide biedt optimale bescherming tegen verbranding en de
eerste tekenen van huidveroudering. Het voelt niet plakkerig aan, smeert prettig
uit en laat geen witte waas achter. Ontdek vandaag de kracht van onze
natuurli jke zonnebrand: 

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, de vette en de 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

Breng de natuurli jke zonnebrandcrème aan na de dagelijkse verzorging en
onder jouw make-up. Wanneer j i j eerst jouw natuurli jke crème en vervolgens
de zonnebrand aanbrengt, worden de actieve werkstoffen van beide producten
opgenomen door de huid.  
Herhaal het aanbrengen van de natuurli jke zonbescherming elke 2 uur.   

Baby's en kinderen zoveel mogelijk uit de zon te houden; 
Niet langdurig in de zon te zitten; 
Uit de zon te bli jven tussen 12:00 en 15:00 uur; 
Draag beschermende kleding wanneer j i j voor een langere periode in de zon
bent. 

Voorkom een zonbeschadigde huid en ga huidveroudering tegen met de Sensitive
Sun Protection SPF30. Bescherm dagelijks jouw huid door het regelmatig in te
smeren met de zonbescherming. Voeg de natuurli jke zonnebrand toe aan jouw
dagelijkse verzorging voor bescherming van de huid.   

Daarnaast adviseren wij: 

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

Verzorg de geprikkelde of de aan zon blootgestelde huid met de Sensitive
Aftercare. 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 GEL

VERKOELT- VERZACHT - KALMEERT

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



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

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 verzachtende, kalmerende en
ontstekingsremmende eigenschappen. Het werkt goed bij een geïrriteerde huid.



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 30 voor optimale
bescherming en verzorging van de huid.

www.creativecosmetics.nl/verzorging





WERKZAME STOFFEN

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
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



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

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.



GEBRUIKSAANWIJZING

Wrijf een kleine hoeveelheid huidolie tussen de handpalmen tegen elkaar;

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

Gebruik de huidolie dagelijks voor een zijdezachte en soepele huid.

De huidolie kan ook worden gebruikt als badolie of massageolie.

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

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 het beschermt  de
huid.

LOVE YOUR BODY MILK

VERZACHT - HERSTELT - VOEDT

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



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

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.



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 Milk:

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

www.creativecosmetics.nl/verzorging



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

advies@creativecosmetics.nl
073 2008 410


