
BEAUTY TIP 
 

1. Vermijd blootstelling aan de zon tijdens de he-
etste uren 
 
2. Gebruik zonnebrandcrème factoren afhankelijk 
van het huidtype 
 
3. Houdt baby 's en peuters uit direct zonlicht en 
bescherm ze met geschikte kleding (bij voorkeur 
100% katoen en wit van kleur) 
 
4. Het gebruik van een beschermend product, ook 
van hoge index, langdurig uva/uvb blootstelling 
zijn niet aan te raden 
 
5. I prodotti solari garantiscono completa effica-
cia soltanto se utilizzati in quantità sufficienti: ap-
plicare almeno 3 grammi di prodotto 
 
6. Zonneproducten bieden slechts een volledig  
effect als het gebruikt wordt in voldoende  
hoeveelheden: ten minste 3 gram aanbrengen 
 
7. Na een dagje in de zon dient de huid gevoed 
en verfrist te worden om het verlies van hydratatie 
ten gevolge van de zon en water te herstellen. 
Om deze reden is het noodzakelijk om een zonne-
melk aan te brengen die de huid gaat kalmeren 
en sterk voeden 
 
8. Tijdens de zomer is het essentieel om een scrub 
één of twee keer per week aan te brengen zodat 
de huid zacht en zijdeachtig is en voor een  
langdurige en heldere zongebruinde huid te hebben  
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GOLD ON YOUR SKIN



1. before 

TANNING ACTIVATOR CREAM 

Zonnebruiner activator. Bereidt de huid voor op blootstelling aan de zon, waardoor deze 

gehydrateerd en zacht is. Snel absorberende emulsie verrijkt met wortel, olie van amandel 

en abrikoos en een speciaal melanine stimulerend ingrediënt. Dit jaar is het zeer gemakkelijk 

om een uniform en langdurig zongebruind effect te hebben.  

Gebruiksaanwijzing: breng gelijkmatig een grote hoeveelheid product aan. Masseer  

zachtjes totdat het volledig geabsorbeerd is. Voor een sterke en efficiënte werking, breng 

het dagelijks ten minste gedurende twee weken aan vóór de blootstelling aan de zon. 
 

2. during 

GLOW MILK SPF 20 MEDIUM PROTECTION - water resistant 

Zonnemelk voor het gezicht en lichaam. Snel absorberende, lichte en voedende textuur. 

Verrijkt met baobab pulp, een krachtige antioxidant en vitamine C concentraat. Anti-UVA 

en –UVB bescherming. Geeft de huid een subtiele glans en een uniform zongebruinde kleur. 

Gebruiksaanwijzing: breng een passende hoeveelheid product aan vóór elke blootstelling 

aan de zon. Herhaal de applicatie regelmatig, vooral na het nat worden of het drogen
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summer GLOW MILK SPF 30 HIGH PROTECTION - water resistant 

Zonnemelk voor het gezicht en lichaam. Snel absorberende, lichte en voedende textuur. 

Verrijkt met baobab pulp, een krachtige antioxidant en vitamine C concentraat. Anti-UVA 

en –UVB bescherming. Geeft de huid een subtiele glans en een uniform zongebruinde kleur. 

Gebruiksaanwijzing: breng een passende hoeveelheid product aan vóór elke blootstelling 

aan de zon. Herhaal de applicatie regelmatig, vooral na het nat worden of het drogen 
 
PRECIOUS MILK SPF 50 HIGH PROTECTION - water resistant 

Zonnemelk met een hoge beschermingsfactor, specifiek voor de gevoelige gebieden in het 

gezicht en de hals. Voorkomt en werkt het huidverouderingsproces tegen dankzij zijn rijke 

textuur met baobab pulp, die een krachtige antioxidant en vitamine C concentraat is. De 

huid wordt gehydrateerd en is zacht. Anti-UVA en –UVB bescherming.  

Gebruiksaanwijzing: breng een passende hoeveelheid product aan vóór elke blootstelling 

aan de zon. Herhaal de applicatie regelmatig, vooral na het nat worden of het drogen.  
 

3. after 

AFTER SUN NOURISHING SHOWER GEL 

Verfrissende en voedende douchegel. Zacht op de huid, verwijdert alle sporen van zand, 

zout, chloor en zonnebescherming van de huid. Verrijkt met wortel extract en een melanine 

stimulerend ingrediënt. De zongebruinde huid blijft langer en is zacht.  

Gebruiksaanwijzing: breng het product aan op het lichaam tijdens het douchen. Masseer 

zachtjes met cirkelvormige bewegingen. Spoel goed. 
 
NOURISHING & DELICATE AFTER SUN MILK 

Zachte en voedende aftersun melk. Snel absorberende textuur, geeft onmiddellijk frisheid aan 

de huid. Verrijkt met baobab pulp, papaya extract, hyaluronzuur, shea boter, sesamolie en  

vitamine A. Geeft de juiste hydratatie en voeding aan de huid, die weer helder en glad wordt.  

Gebruiksaanwijzing: breng aan op de gereinigde huid van het gezicht en lichaam na  

blootstelling aan de zon. Zachtjes inmasseren totdat het volledig geabsorbeerd is. 
 
AFTER SUN HYDRATING COLLAGEN MASK  

Kalmerend en herstellend aftersun gezichtsmasker. Intensief hydraterende behandeling 

verrijkt met collageen. Kalmeert de huid onmiddellijk tijdens de confrontatie met de zon 

en geeft een gevoel van frisheid.  

Gebruiksaanwijzing: breng aan op een gereinigd gezicht. Laat het gedurende 15-20 

minuten rusten. Verwijder het of ga verder met een zachte massage om het resterende 

product in te laten werken in de huid. 
 

4. always 

GOLD BODY SCRUB 

Gouden scrub voor een gladde en zachte huid. Geeft een rustgevend gevoel van wellness. Het 

verwijdert dode cellen en onzuiverheden waardoor de huid fluweelzacht en helder is. Formule 

verrijkt met baobab pulp, arganolie en een op papaïne gebaseerde enzimatische exfoliator.  

Gebruiksaanwijzing: breng aan op een bevochtigde huid. Masseer met zachte cirkelvormige 

bewegingen. Spoel goed. 
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