MINERALE MAKE-UP &
NATUURLIJKE VERZORGING
VOOR DE ZOMER

WWW.CREATIVECOSEMTICS.NL

MAAK JOUW HUID EN MAKE-UPLOOK ZOMERKLAAR!
Hoe bereid jij jouw huid voor op een zonnige zomer? Met de Summer Essentials
van Creative Cosmetics! Dit is de beste natuurlijke huidverzorging en minerale
make-up voor de zomermaanden.

Geniet veilig van de zomerse dagen met de juiste huidverzorging. Jij voorkomt

uitdroging door de zon en beschermt de huid tegen zomerse kriebels (lees:
muggenbeten!). Ontdek de Musthaves voor een frisse huid in de zomer.

Met minerale make-up zeg jij vaarwel tegen smeltgevaar. Ook tijdens het
tropische

zomerweer

kun

jij

een

stralende

make-uplook

creëren.

Van

een

absorberende finish poeder tot een kleurrijke Gloss voor de lippen; met de makeuptips van de Creative Experts is jouw look zomerklaar.

LEGENDA
100% NATUURLIJK
VEGAN
0% PARABENEN
DIERPROEFVRIJ
HYPOALLERGEEN

MINERALE FINISHING TOUCH
FIXEERT - VERFIJNT - VERZACHT
De zon schijnt en de temperaturen beginnen te stijgen, net als het smeltgevaar

van jouw make-up. Voorkom het afglijden en uitlopen, en fixeer jouw make-uplook
met een minerale Finishing Touch!

Gebruik de multifunctionele Finishing Touch om jouw make-up look te fixeren, te
laten samensmelten en te verfijnen. Bovendien kan de Finishing Touch worden
gebruikt als primer, zodat grove poriën en lijntjes in het gezicht worden verfijnd.

WERKZAME STOFFEN
MICA
Mica

SILICA
Silica

BORON NITRIDE
Boron Nitride

IJZEROXIDEN

CI77220, CI77491, CI77499, CI77492,
CI77007

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

Silica is een van de meest voorkomende mineralen in onze aardkorst. Dit

natuurlijke ingrediënt is zeer populair en wordt veel gebruikt in medicijnen en

vitamines. Door het verrijken van onze minerale make-up met ‘Gehydrateerde

Silica’ verhogen wij de kwaliteit van onze make-up. Silica heeft de eigenschap om
overtollig olie en zweet te absorberen, zodat de make-up langer blijft zitten.
Daarbij helpt het de make-up beter aan de huid te hechten en is het mogelijk om
de make-up makkelijker over het gezicht te verspreiden.

Boron Nitride is de diamant onder de mineralen. Door het gebruik van ‘de

diamant’ Boron Nitride in onze unieke formule ervaar jij een zijdezacht en soepel

gevoel na het aanbrengen van onze minerale make-up. Daarbij heeft Boron
Nitride uitstekende huid hechtingseigenschappen waardoor make-up gedurende

een lange tijd op het gezicht blijft zitten. Zo heb jij langer plezier van je look met
Creative Cosmetics En, het verstopt de poriën niet en irriteert de huid niet.
Hierdoor is de minerale make-up zeer geschikt voor de gevoelige huid.

IJzeroxiden zijn mineralen die onze producten hun prachtige intense kleuren
geven

en

het

maakt

waterafstotend is.

dat

de

make-up

lang

houdt,

niet

uitloopt

en

zelfs

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE

Wil jij meer weten over de werkzame

stoffen van de minerale Finishing Touch?
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:
www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg de onderstaande stappen voor het aanbrengen van onze minerale Finishing
Touch:

Breng de minerale Finishing Touch aan nadat jij jouw basis make-up hebt
aangebracht;

Sprenkel een kleine hoeveelheid minerale poeder in de dop van het potje. Pak
de finish poeder op met de zijdezachte Finishing Touch Kwast;

Werk met kleine hoeveelheden. Jij kunt met een kleine hoeveelheid Finishing

Touch al een mooi resultaat behalen. Het is bovendien gemakkelijker om
product toe te voegen dan weg te halen;

Breng een kleine hoeveelheid Finishing Touch in ronddraaiende bewegingen
aan over jouw gehele make-up look. Blend zichtbare lijnen of ophopingen van
product met ronddraaiende bewegingen weg.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Breng de minerale Finishing Touch aan
met de zijdezachte Finishing Touch
Kwast.

www.creativecosmetics.nl/kwasten

NATUURLIJKE LIPGLOSS
HYDRATEERT - BESCHERMT - VERZACHT
De kwetsbare huid van de lippen droogt tijdens de zomer snel uit. Daarom hebben
jouw lippen behoefte aan extra hydratatie. Kies voor onze natuurlijke en minerale

lipgloss. De zijdezachte textuur van de minerale lipgloss plakt niet, blijft goed
zitten en geeft langdurig glossplezier.

Niet alleen de intense kleur van de lipgloss is wat jouw lippen onweerstaanbaar

maakt. Ook de balans van plantaardige oliën verzorgt, verzacht en beschermt de

gevoelige en droge lippen. Bovendien is de lipgloss geformuleerd met minerale

pigmenten en 100% dierproefvrije en vegan ingrediënten. Het is lipgloss zonder
troep!

WERKZAME STOFFEN
CASTOROLIE

Ricinus Communis Seed Oil
JOJOBAZAAD OLIE

Simmondsia Chinensis Seed Oil
SHEA BUTTER

Butyrospermum Parkii Butter
ARGANOLIE

Argania Spinosa Kernel Oil
MEADOWFOAMOLIE

Limnanthes Alba Seed Oil

INGREDIËNTEN
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 natuurlijke herstelproces en werkt
het direct op droge en schrale plekjes.

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking. Het gaat onzuiverheden als puistjes en mee-eters tegen.
Bovendien hydrateert de 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 verschillende
antioxidanten, waaronder vitamines A en E.

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, die het natuurlijke herstelproces van de huid
ondersteunen.

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 rijpe huid.

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE

Wil jij meer weten over de werkzame

stoffen van onze natuurlijke lipgloss?
Bekijk dan de Ingrediënten
Encyclopedie:

www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg de onderstaande stappen voor een optimale verzorging van de lippen met
onze natuurlijke lipgloss:

Breng de lipgloss Berry Pop aan over onze natuurlijke lipstick of op schone
lippen;

Begin in het midden van de bovenlip en werk zo naar de mondhoeken. Doe
hetzelfde met de onderlip en volg daarbij de natuurlijke lipcontouren;

Maak gebruik van de lipkwast of de handige lipgloss applicator voor het
aanbrengen van de lipgloss;

Wil jij meer lipvolume? Gebruik de highlight kwast om op het cupidoboogje
minerale highlight aan te brengen.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Breng de natuurlijke lipgloss aan met
de zijdezachte lippenkwast.

www.creativecosmetics.nl/kwasten

MINERALE RETOUCHER
CAMOUFLEERT - VERZACHT - VERZORGT
Hoewel wij tijdens de warmere maanden van het jaar zo min mogelijk make-up

willen dragen, kun jij met minerale make-up toch sprankelend voor de dag
komen. Met onze huidkleurige concealers, genaamd Retoucher, camoufleer jij jouw
imperfecties voor een frisse en egale look. Zo creëer jij zonder foundation toch
een rustige basismake-up.

WERKZAME STOFFEN
MICA
Mica

ZINC OXIDE
Zink Oxide
SILICA
Silica

BORON NITRIDE
Boron Nitride

IJZEROXIDEN

CI77891, CI77220, CI77491, CI77492,
CI77499, CI77007

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

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 gevoelige huid. Ook is Zinkoxide een natuurlijke
zonnefilter, beschermt het de huid tegen veroudering en werkt het waterresistent.
Door

het

verrijken

van

onze

minerale

make-up

met

‘Gehydrateerde Silica’

verhogen wij de kwaliteit van onze make-up. Silica heeft de eigenschap om
overtollig olie en zweet te absorberen, zodat de make-up langer blijft zitten.
Daarbij helpt het de make-up beter aan de huid te hechten en is het mogelijk om
de make-up makkelijker over het gezicht te verspreiden.

Boron Nitride is de diamant onder de mineralen. Door het gebruik van ‘de

diamant’ Boron Nitride in onze unieke formule ervaar jij een zijdezacht en soepel

gevoel na het aanbrengen van onze minerale make-up. Daarbij heeft Boron
Nitride uitstekende huid hechtingseigenschappen waardoor make-up gedurende

een lange tijd op het gezicht blijft zitten. Zo heb jij langer plezier van je look met
Creative Cosmetics.

IJzeroxiden zijn mineralen die onze producten hun prachtige intense kleuren
geven

en

het

maakt

waterafstotend is.

dat

de

make-up

lang

houdt,

niet

uitloopt

en

zelfs

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE

Wil jij meer weten over de werkzame
stoffen van de minerale Retoucher?

Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:
www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg

de

Retoucher:

onderstaande

stappen

voor

het

aanbrengen

van

onze

minerale

Breng de minerale Retoucher altijd aan op een schone en verzorgde huid;
Sprenkel een kleine hoeveelheid minerale poeder in de dop van het potje. Pak
de Retoucher op met de zijdezachte Roze Concealer Kwast;

Breng de Retoucher aan op oneffenheden of plekken waar jij extra dekking wilt
creëren;

Jij kunt de dekking van de minerale Retoucher krachtiger maken door meer

laagjes aan te brengen. Bouw de concealer net zo lang op totdat jouw huid er
rustiger uitziet.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Breng de minerale Retoucher aan met
de zijdezachte Roze Concealer Kwast.

www.creativecosmetics.nl/kwasten

SENSITIVE AFTERCARE GEL
VERKOELT- VERZACHT - KALMEERT
De Sensitive Aftercare is een natuurlijke Calming & Cooling Gel die de gevoelige
huid verzacht en herstelt bij insectenbeten, huiduitslag en bij overmatige

blootstelling aan de zon. Het is een multifunctionele gel die zowel te gebruiken
is als een verkoelende gel en als een natuurlijke Aftersun.

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

INGREDIËNTEN
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 ongelooflijke helende en
geneeskrachtige werkingen. Dit ingrediënt helpt bij huidproblemen zoals acne,

eczeem en psoriasis, werkt kalmerend, anti-aging en herstelt 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 rijpere huid.

Ierse Mos groeit langs de Atlantische Kust. Dit heerlijke 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 herstellend bij een geïrriteerde
huid.

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

www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg de onderstaande stappen voor het aanbrengen van de Sensitive Aftercare
bij insectenbeten:

Breng de natuurlijke Cooling Gel aan na aanraking met een processierups, een
beet van een mug of andere insectenbeten;

Smeer een royale hoeveelheid op geprikkelde en jeukende plekken,
huiduitslag of muggenbulten;
Herhaal
.

het

aanbrengen

huiduitslag terugkomt.

van

de

verkoelende

gel

wanneer

de

rode

jeukende

Volg de onderstaande stappen voor het aanbrengen van de Sensitive Aftercare
bij zonverbranding:

Breng de Aftersun aan na blootstelling aan de zon. De huid kan uitgedroogd,
geprikkeld of zelfs verbrand zijn;

Smeer een royale hoeveelheid op de geprikkelde huid;
Herhaal het aanbrengen van de verkoelende gel wanneer de huid geprikkeld
blijft.

CREATIVE EXPERT TIP!
Bewaar de Aftersun van Creative

Cosmetics in de koelkast voor een extra
verkoelend effect.

CREATIVE SKIN OIL
VERZACHT - VERSOEPELT - VOEDT
In de zomer verliest de huid snel vocht door de hogere temperaturen. Voorkom
een droge huid met de Creative Skin Oil. De natuurlijke huidolie verzacht droge en
ruwe plekken, houdt de huid soepel en elastisch, en geeft intensieve voeding en
bescherming aan de huid.

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

INGREDIËNTEN
Zonnebloemolie

is

een

heerlijk

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 rijpere 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 natuurlijk herstelproces
van de huid. Daarnaast is het goed voor de droge en rijpere 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
ENCYCLOPEDIE
Wil jij meer weten over de werkzame

stoffen van de Creative Skin Oil? Bekijk
dan de Ingrediënten Encyclopedie:
www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg

de

onderstaande

gebruiksaanwijzing

stralende huid met de Creative Skin Oil:

voor

optimale

verzorging

en

een

Wrijf een kleine hoeveelheid huidolie tussen de handpalmen tegen elkaar;
Masseer

vervolgens

bewegingen;

de

huidolie

in

de

huid

met

zachte,

cirkelvormige

Gebruik de huidolie dagelijks voor een zijdezachte en soepele huid.
De huidolie kan ook worden gebruikt als badolie of massageolie.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
We raden jou aan om de Creative Skin
Oil te gebruiken in combinatie met de
natuurlijke lichaamsverzorging van
Creative Cosmetics.

www.creativecosmetics.nl/verzorging

LOVE YOUR FEET CREAM
VERZACHT - HERSTELT - VOEDT
Met de komst van de zomer is het blote voeten seizoen weer begonnen! Het is tijd

om jouw stappers extra aandacht te geven. De huid van voeten droogt namelijk
makkelijk uit. Dit zorgt voor klachten zoals pijn in jouw voeten, eelt, pijnlijke kloven

en ingescheurde nagels. Gebruik daarom een herstellende voetencrème voor een
soepele en zachte huid.

WERKZAME STOFFEN
ZONNEBLOEMOLIE

Helianthus Annuus Seed Oil
KOKOSNOOTOLIE

Cocos Nucifera Oil
LANOLINE OLIE
Lanolin Oil
KAMFER

Camphor

TIJMOLIE

Thymus Vulgaris Oil

INGREDIËNTEN
Zonnebloemolie is een heerlijk verzorgende olie vol essentiële vetzuren. Gewonnen
uit

de

zonnebloem.

Het

huidveroudering tegen.

voedt

en

verzacht

de

huid

en

gaat

beginnende

Kokosnootolie bevat verschillende vitamines en zuren die de huid ondersteund in

haar natuurlijke herstel en 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

conditioneren

en

afkomstig

uit

beschermen

schapenwol.

van

Het

schapenwol.

doel

Daarom

van
is

lanoline

het

zo’n

is

het

gewild

ingrediënt in verzorgingsproducten. Het werkt extreem hydraterend en heeft het
vermogen om de ruwe, droge en schilferige huid te herstellen.

De stof 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

ontstekingen en infecties van de huid.

en

werkt

antibacterieel

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Verwersstraat
91

tegen

Wil jij meer weten over de werkzame
5211 HV 's-Hertogenbosch
stoffen van de Love Your Feet Cream?
www.creativecosmetics.nl
Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:
www.creativecosmetics.nl/inci
advies@creativecosmetics.nl
073 2008 410

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

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

Verwen jouw voeten door ze een heerlijke 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.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
We raden jou aan om de Love Your Feet
Cream te gebruiken in combinatie met
de natuurlijke lichaamsverzorging van
Creative Cosmetics.

www.creativecosmetics.nl/verzorging

MUD & SCRUB MASK
EXFOLIËREND - REINIGEND - ONTSTEKINGSREMMEND
Wil jij mooi en egaal bruin worden? Scrub dan het lichaam 1-2 keer per week met

het Mud & Scrub Mask onder de douche. Het resultaat: een soepele en gladde
huid. Ook te gebruiken voor de gezichtshuid!

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

INGREDIËNTEN
Koalin klei werkt absorberend: het onttrekt giftstoffen uit de huid. Daarbij heeft

het een ontstekingsremmende werking en is het rijk aan vitamines en mineralen.
Het is mild waardoor het geschikt is voor de droge huid.

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

Zonnebloemolie is een verzorgende olie vol essentiële vetzuren. Zonnebloemolie
heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert het vochtverlies uit de
diepere

huidlagen.

Het

huidveroudering tegen.

voedt

en

verzacht

de

huid

en

gaat

beginnende

Jojoba zaadolie wordt geperst uit de zaden van de Jojoba struik. Het heeft een
sterk zuiverende werking. Het gaat onzuiverheden als puistjes en mee-eters tegen.
Bovendien hydrateert de 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. Het werkt ontstekingsremmend, antibacterieel, samentrekkend en
wond genezend.

INGREDIËNTEN
ENCYCLOPEDIE
Wil jij meer weten over de werkzame
stoffen van het Mud & Scrub Mask?

Bekijk dan de Ingrediënten Encyclopedie:
www.creativecosmetics.nl/inci

GEBRUIKSAANWIJZING
Volg de onderstaande stappen voor optimale verzorging en een stralende huid
met het Mud & Scrub Mask:

Breng het masker royaal aan op de huid;
Scrub vervolgens met ronddraaiende bewegingen en vochtige handen om de
dode huidcellen te verwijderen. Verwijder het product met lauwwarm water;
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 tijdens de nacht kan herstellen.

AANBEVOLEN
COMBINATIE
Gebruik het Mud & Scrub Mask in

combinatie met Love Your Body Milk

voor een gezond en stralend resultaat.
www.creativecosmetics.nl/verzorging

Verwersstraat 91
5211 HV 's-Hertogenbosch
www.creativecosmetics.nl
advies@creativecosmetics.nl
073 2008 410

