ORGANIC

Gezond

is mooi

De biologische
make-up revolutie

Ontdek
‘s werelds hoogst
gecertificeerde
make-up
Luxe uitstraling
met biologische innovatie

Dit is
INIKA
Organic
Het gezondste
make-up merk in
de wereld
100% natuurlijke
en plantaardige
ingrediënten
’s Werelds hoogst
gecertificeerde
make-up
Biologische
ingrediënten van de
meest pure locaties
Een onafhankelijk
luxe merk voor iedere
vrouw
Hoogwaardige
kwaliteit minerale
make-up

Welkom
Zoals zoveel vrouwen, heb ik lang moeten zoeken
naar cosmetica dat volledig in mijn behoefte past
en voldoet aan mijn hoge verwachting voor
ingrediënten in make-up.
Op een jonge leeftijd ontwikkelde mijn zoon Coby
serieuze allergieën voor voedsel toleranties en zo
begon mijn persoonlijke reis naar een gezonder
leven, ver weg van alle giftige stoffen en
chemicaliën.
Voor de gezondheid binnen ons gezin zijn wij alles
gaan omzetten naar ‘’gezonde’’ producten zonder
toevoegingen, maar toen kwam de vraag: “Wat zit
er eigenlijk in mijn make-up?” Vanuit daar ben ik
gaan kijken wat ik kon doen om mijn make-up tas
volledig gif-vrij te maken.

"Wat kan ik doen om mijn make-up
tas volledig gif-vrij te maken?"
Dit is de reden dat ik zo enorm gepassioneerd
bezig ben met INIKA Organic. Samen met mijn
echtgenoot Tony, zijn wij gezegend met de kans om
creatief 100% natuurlijke, gecertificeerd biologische
en veganistische cosmetica te ontwikkelen voor een
gezonder en veiligere levensstijl.
Ik heet je met trots welkom aan te sluiten bij de
Inika Organic leefstijl.
Sharon Rechtman
Co-eigenaar Inika Organic

Ons
Verhaal
Inika Organic, ontwikkeld in
2006

Inika Organic is het make-up merk
voor de gezondheidsbewuste vrouw.
Puur, zonder concessies voor mens,
dier en milieu.

Investeren in innovatie en ontwikkeling
in cosmetische formules heeft er toe
geleid om een complete lijn van 100%
natuurlijke en gecertificeerde
biologische producten te maken voor
gezicht, ogen en lippen.
Inika Organic is meer dan alleen een
merk dat inspringt op de trends naar
een ’’groene leefstijl.’’ Het is onze
kernmissie vanaf het begin, om echte
gezonde en natuurlijke producten te
creëren. Inika Organic weigert om
enige concessies te plegen en blijft
100% eerlijk en verantwoordelijk!

Werelds meest gezonds
make-up merk

Waarom is INIKA Organic
Make-up beter voor jou?
Inika Organic is puur. What you see
is what you get!
Het volledige assortiment is niet
minder dan 100% natuurlijk in
formulering, dit is een voortdurende
vereiste voor alle producten.
Wanneer je voor Inika Organic kiest,
kan je ervan uitgaan dat onze
producten niet getest zijn op dieren,
vrij zijn van dierlijke ingrediënten en
vrij van giftige stoffen en alcohol.
Inika Organic benadrukt de
natuurlijke uitstraling van iedere
vrouw.
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Belangrijkste

ingrediënten
Inika Organic gebruikt alleen natuurlijke ingrediënten,
constant getest voor veiligheid op puurheid. We houden
ons aan de hoogste normen, omdat we geloven dat
onze klanten het beste verdienen en de gezonde
ingrediënten de belangrijkste sleutel is voor een
gezondere huid.
Gecertiﬁceerd Biologische Gecertiﬁceerd Biologische Gecertiﬁceerd Biologische Gecertiﬁceerd Biologische

Tamanu Olie

Kakadu Plum

Granaatappel Zaad Olie

Prickly Pear

Wordt toegevoegd als een
krachtig middel, waarvan
bekend is dat het de
verschijning van littekens
en pigmentvlekken helpt
te verminderen.

Biedt de huid een
natuurlijke dosis aan
vitamine C om het
regeneratieproces te
bevorderen en vertraagd
het verouderingsproces.

Stimuleert het regeneratie
proces en verstrekt een
natuurlijke jonge
uitstraling.

Essentiële vetzuren,
vitamine E, vitamine K,
Omega 6 & 9 met hoge
concentratie aan aminozuren
om de collageen productie en
cel regeneratie te stimuleren.

Vrij van...
• Siliconen

• Fenoxyethanol
• Alcohol

• Parabenen(Butylparaben,

Ethylparaben,
Methylparaben,
Propylparaben)

• Petrochemie, synthetische

substantie of minerale oliën
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• Dierlijke ingrediënten

• Talk of bismut oxychloride
• Schadelijke vulstoffen

• Genetische gemodificeerde

ingrediënten

• Gelaatvormers gebaseerd

op EDTA en is zout

• Petro chemicaliën
• Gluten of lactose

• Sulfoneringsmengsel ,

• Ethanolamides (eg

• Alkylsulfaten ( sodium,

• Chemische,

• Polysorbaten (eg

• Synthetisch

ethoxylering en
propoxylering

cocosulfaat,ammonium,
laurylsulfaat)
Polysorbate 20)

• Polyethyleenglycol (PEG)

cocamide Dea, Cocomide
Mea)
gesynthetiseerd &
synthetische spf
conserveringsmiddelen &
parfum

Gecertificeerd voor gezondheid
Gecertiﬁceerd Biologisch

INIKA Organic is gecertificeerd bij de biologische Organic Food Chain. Het OFC is
de standaard bij het Australian National Organic Standard, een van de hoogste
standaards in de wereld voor organische cosmetica. Wanneer je dit symbool op jouw
biologische Inika product ziet, is het een garantie dat het product meer dan 70%
gecertificeerd biologische ingrediënten bevat.
INIKA Organic oog, wenkbrauw en lip potloden zijn gemaakt van gecertificeerd
biologische ingrediënten, voldoet aan strenge productierichtlijnen specifiek bij
biologische cosmetica voor het lichaam, CCPB (Italië).

Gecertiﬁceerd Cruelty-Free

INIKIA Organic is gecertificeerd Cruelty-Free met de Choose Cruelty Free
Organisation (Australië). Dit betekent dat producten niet getest worden op dieren
of ingrediënten bevatten die zijn afgeleid van elke vorm van dierenmishandeling.

Gecertiﬁceerd Veganistisch

INIKA Organic is gecertificeerd veganistisch met de Vegan Society (UK), een van
de ’s werelds meest erkende certificatie. Wanneer je dit symbool ziet op jouw INIKA
product is het een garantie, dat het product geen dierlijke ingrediënten bevat.

Gecertiﬁceerd Halal

INIKA Organic producten zijn allemaal vrij van alcohol, veganistisch gecertificeerd en
voldoen aan de eisen voor Halal certificatie bij de Australian Federation of Islamic
Councils, AFIC..

Wereldwijdeawardwinnendemake-up
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Foundation
transformatie
LOOSE MINERAL
FOUNDATION

CERTIFIED ORGANIC
PURE PRIMER
met hyaluronzuur
• Creëert een soepele en
gelijkmatige basis om ervoor te
zorgen dat de foundation
moeiteloos blijft zitten
• Licht, gecertificeerd en een
biologische formule

• Hyaluronzuur verbetert de
elasticiteit en brengt het
vochtbalans van de huid op peil
• 83% biologisch
• Hypo allergeen &
dermatologische getest
• Breng aan met: Vegan
Foundation Brush

CERTIFIED ORGANIC
PERFECTION CONCEALER
Beschikbaar in 3 kleuren
• Verbergt onzuiverheden en
verheldert de huid
• 71% biologisch

MINERAL MATTIFYING
POWDER

• Hypoallergeen en
dermatologische getest
• Breng aan met: Vegan
Foundation Brush

BAKED MINERAL
FOUNDATION

CERTIFIED ORGANIC
PERFECTION CONCEALER

CERTIFIED ORGANIC
PURE PRIMER

MINERAL
MATTIFYING POWDER
• Geeft een airbrushed finish
• Matteert de huid
• Breng aan met: Vegan
Kabuki Brush
BAKED MINERAL
FOUNDATION
Beschikbaar in 12 kleuren
• Zijdezacht en langdurig effect
met ademende dekking
• Licht reflecterende formule
voor een natuurlijke uitstraling
• Breng aan met: Vegan
Kabuki Brush
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Creëer de
perfecte uitstraling
Natuurlijk
glanzende finish

Mat glanzende finish

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE BB CREAM
Beschikbaar in 6 kleuren
• 3-in-1; primer, vocht vasthoudende crème
en foundation ineen
• Hydrateert en voedt de huid met een lichte/
opbouwbare dekking
• 80% biologisch
• Hypoallergeen en dermatologische getest
• Breng aan met de vingertoppen of gebruik
de Vegan Foundation Brush om de dekking
te vergroten
Porcelain Cream

PL1

NL2

Nude

NL3

Beige

YL6

Honey

YL7

Tan

PL8

Toffee

NL9

Emma Watson
groot fan van
INIKA Organic

Cocoa

LOOSE MINERAL FOUNDATION SPF25
Beschikbaar in 12 kleuren

• Creëert een effect die letterlijk versmelt
met de huid

• Biedt uitstekende dekking voor acne,
rosacea, littekens en roodheid

• Hypoallergeen en dermatologisch getest
• Breng aan met: Vegan Kabuki Brush
Grace

Unity

Strength

Nurture

Patience

Trust

P1

N2

N3

Y4

Y5

Y6

Freedom

Inspiration

Wisdom

Joy

Fortitude

N7

Y8

P9

N10

N11

PL10
Y9

Vlekkeloze finish
GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE VLOEIBARE
FOUNDATION met hyaluronzuur
Beschikbaar in 8 kleuren

• Bereik een medium tot complete dekking om
de huidteint gelijkmatig te maken en te
verhelderen
• Rijk aan vitaminen, antioxidanten en
gecertificeerde biologische ingrediënten om de
huid te hydrateren en te beschermen
• 70% biologisch
• Hypoallergeen en dermatologische getest
• Breng aan met: Vegan Foundation Brush of
Stippling Brush
Porcelain Cream

PL1

NL2

Nude

Beige

Honey

Tan

Toffee

Cocoa

NL3

YL6

YL7

PL8

NL9

PL10
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Creëer een
geweldige uitstraling
Highlight
GECERTIFICEERD
BIOLOGISCHE
LIGHT REFLECT CREAM

GECERTIFICEERD
BIOLOGISCHE
CREAM ILLUMINISOR
Beschikbaar in 3 kleuren

Geeft een
glanzend
natuurlijk effect

BAKED MINERAL
ILLUMINISOR

Voor een subtiele
highlight op
de hoge punten
van het gelaat

Gemaakt
voor
intensiteit

LOOSE MINERAL BRONZER
Beschikbaar in 3 kleuren

BAKED MINERAL
BRONZER

Bronzer & Contouren

Blush
BAKED MINERAL
BLUSH DUO
Beschikbaar in 2
schaduw combinaties

Maak jouw
droomkleur
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Om te
contouren
& voor een
sunkissed
look
LOOSE MINERAL BLUSH
Beschikbaar in 3 kleuren

Hoge pigmentatie
en voor blenden

Voor een
warme en
gezonde gloed
op het gelaat
MINERAL BLUSH PUFF POT
Beschikbaar in 2 kleuren

Onderweg altijd
bij de hand

CERTIFIED ORGANIC
LIP & CHEEK CREAM

Voor je lippen
& wangen

CERT
LIP &

BRONZER

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT
HIGHLIGHT
BRONZER
BRONZER

BLUSH

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

BR

O

NZ

ER
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Maak deze look:

Angelic
Beauty
Gecreëerd door Make-up artiest
Michael Brown
WENKBRAUWEN
• Gecertiﬁceerd Biologische Brow Pencil
in Blonde Bombshell

OGEN
• Baked Mineral Bronzer als basis op het oog
• Loose Mineral Eyeshadow in Whisper,
Peach Fetish and Gold Dust op het ooglid
• Gecertiﬁceerd Biologische Eye Pencil
Coco breng je aan op de wimperlijn
• Loose Mineral Eyeshadow
Copper Crush op de onderste
wimperlijn

GELAAT
• Gecertiﬁceerd Biologische Liquid
Foundation in Beige
• Gecertiﬁceerd Biologische Light
Reﬂect Cream gemengd met
Gecertiﬁceerd Biologische Pure
Roseship Oil op de jukbeenderen
• Baked Mineral Bronzer
voor contour

LIPPEN
• Gecertiﬁceerd Biologische
Vegan Lipstick
in Sheer Peach
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Maak deze look:

Bronze
Glam

Gecreëerd door make-up artiest
Michael Brown
WENKBRAUWEN
• Gecertiﬁceerd Biologische Brow Pencil
in Dark Brunette

OGEN
• Loose Mineral Eyeshadow
Autumn Plum op de onderste wimperlijn
• Loose Mineral Eyeshadow
Burnt Sienna op het ooglid
• Loose Mineral Eyeshadow
Peach fetish op het traankanaal

GELAAT
• Gecertiﬁceerd Biologische Liquid Foundation
met Hyaluronzuur in Toffee
• Loose Mineral Foundation in Wisdom
• Gecertiﬁceerd Organic Light Reﬂect Cream
gemengd met gecertiﬁceerd Organic Pure
Rosehip Olie op de jukbeenderen
• Loose Mineral Bronzer
Sunloving voor jukbeenderen

LIPPEN
• Gecertiﬁceerd Biologisch Vegan Lipstick
Cherry Blossom & Orchid Fields
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De ogen
De meeste oog make-up producten
bevatten chemicaliën zoals
diazolidinyl ureum, maar ook
synthetische stoffen die schadelijk
zijn voor de ogen. Om er zeker van
te zijn dat de ogen beschermd
worden, hebben wij Inika Organic
gecreëerd met aardachtige,
natuurlijke pigmenten dat veilig is
voor dagelijks gebruik.

LONG LASH VEGAN MASCARA

Beschikbaar in zwart&bruin

• 100% natuurlijk, met plantaardige ingrediënten
voor, lengte en volume
• Geleidelijk en perfect om elke wimper te bereiken,
zonder klontjes
GECERTIFICEERD BIOLOGISCH BROW PENCIL

Beschikbaar in 3 kleuren
• Gecertificeerd biologisch botanische ingrediënten
en van aarde afgeleide mineralen laten geen
residu achter

GECERTIFICEERD BIOLOGISCH EYE PENCIL

Beschikbaar in 9 kleuren
• Handgemaakt met plantaardige ingrediënten
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White Crystal

Pure Purple

Purple Minx

Indigo

Graphite

Gold Khaki

Emerald

Coco

Black Caviar

met minerale kleurmengsels
• Zacht, crème achtig, blijft de hele dag goed zitten

Holy Grail
Mascara

Zeg nee
tegen chemicaliën

’s Werelds
meest luxe
gecertificeerd
biologische
vloeibare Eyeliner

Een groot aantal oogschaduw en poeders zijn
bezaaid met chemische persingmiddelen. Na
3 jaar onderzoek en ontwikkeling, heeft INIKA
Organic de beste natuurlijke compacte poeder
weten te ontwikkelen met zeer hoogwaardige
kwaliteit.

PRESSED MINERAL EYE SHADOW DUO

Beschikbaar in 7 kleur combinaties
• Krachtige, gepigmenteerde oogschaduw
kleuren geven een zeer levendig effect

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIQUID EYELINER
Verkrijgbaar in zwart & bruin
• Minerale pigmenten voor een
intense kleur
• Makkelijk in gebruik met viltstift
voor het precies aanbrengen

LOOSE MINERAL EYE SHADOW

Beschikbaar in 8 kleuren
• Rijke en krachtige losse minerale
poeders
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Handgemaakte
compacte poeders
Natuurlijk gebakken op terracotta, diep in het hart van
Toscane, Italië. Het Inika Organic Baked Mineral assortiment
levert uiterst pure minerale make-up.

BAKED MINERAL
FOUNDATION

Beschikbaar in 8 kleuren
14

BAKED MINERAL
BRONZER

Beschikbaar in 2 kleuren

BAKED MINERAL
ILLUMINISOR

Beschikbaar in 2 kleuren

BAKED MINERAL
BLUSH DUO

Beschikbaar in
2 kleur combinaties

Must-Haves

Inika Organic ambassadeur, Emmily Banks,
houdt van onze gecertiﬁceerde biologische
veganistische lipstick als een neutrale kleur
op de wangen.

Inika Organic
visionaire, Celia,
gebruikt de
gecertificeerde
biologische
Perfection Concealer
in very light als een
subtiele highlight
in haar dagelijkse
routine

Gerenommeerde visagist
Michael Brown gebruikt de
compacte minerale Bronzer
als oogschaduwbasis voor contour

Inika Organic product specialist,
Sharon, gebruikt de Mineral
Mattifying als oogschaduw basis

Inika Organic PR manager Viv,
gebruikt een donkere tint van
Loose Mineral Foundation ook als
contour poeder.

Inika Organic,
make-up artiest
Rachel, houdt van Loose Mineral
Eye Shadow in Peach Fetish als
highlighter
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Het leven
is beter met
Lipstick

De waarheid over
rode pigmenten

Lippen onthullen vaak het
eerste teken van uitdroging.
Ze hebben soms hulp nodig
om soepel te blijven. De
lipproducten van Inika
Organic houden lippen
gezond & soepel

De rode kleur in zo veel lipsticks, vaak
genoemd als karmijnrode of rode meren,
verbergt een vreselijk geheim. Dit type
pigment is een extractie uit kevers,
verpletterd terwijl ze nog in leven zijn of het
is een synthetische combinatie van kleurstoffen
verwerkt met talrijke chemicaliën. Inika
biologische lipsticks zijn vrij van ingrediënten,
die afgeleid zijn van een levend wezen of
harde, synthetische chemische verwerking.
1

Veel glans met gecertificeerde biologische
sinaasappel, etherische olie en sheaboter
om je lippen te hydrateren en te
beschermen

5

3
1

5

4

2

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIP SERUM
Ultieme voedingsrijke lipverzorging met
duinhoorn zonder toegevoegde kleur

3

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIP BALM

2

Sea Buckthorn
• Rijk aan vitaminen A,C en E
• Omega 3, 6 en 9
• Bevat meer dan 190
gezonde voedingsstoffen
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GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIP GLAZE Beschikbaar in 7 kleuren

Hydraterend en rijk aan gecertificeerde
biologische sheaboter en vitaminen E
4

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIP TINT Beschikbaar in 5 kleuren
Lippenbalsem met voedingsstoffen en een
vleugje kleur

5

GECERTIFICEERD BIOLOGISCHE
LIP PENCIL Beschikbaar in 6 tinten

Een romige mix van koudgeperste plantenwassen, oliën en natuurlijke pigmenten

‘ S WERELDS EERSTE

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE VEGAN LIPSTICK
Beschikbaar in 12 kleuren
• De eerste gecertificeerde biologische
vegan lippenstift ter wereld
• Vol met pure minerale pigmenten
zonder kunstmatige pigmenten
• Arganolie, advocado-olie en vitamine E
hydrateren de lippen, en de romige formule
heeft een rijke, hydraterende kleur die lang
aanhoudt.
• 78% biologisch

AWARD
WINNING
FORMULA
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Makeup
penselen

1

2

3
4

Vegan penselen met synthetische haren, 100% crueltyfree. Snel drogend en ze vragen weinig onderhoud.
Make-up aanbrengen als een professional met penselen
die speciaal ontworpen zijn voor al je behoeften
1

VEGAN DEFINING ANGLE BRUSH Blend het oogpotlood,
eyeliner of oogschaduw op de bovensten en onderste
wimperlijn

2

VEGAN BLENDING BRUSH Mix losse of compacte
minerale oogschaduw

3

VEGAN SHADOW BRUSH Eenvoudig oogschaduw
aanbrengen op de grotere delen van de oogleden

4

VEGAN CREASE BRUSH Meng de kleuren naadloos in
de plooi van het oog om ruwe lijnen te elimineren

5

VEGAN FOUNDATION BRUSH Breng de foundation
vlekkeloos aan zowel de mineral of foundations

6

VEGAN STIPPLING BRUSH Beheers de air-brush look.
De witte vezels houden de foundation vast, terwijl de
zwarte vezels blenden & mengen

7

VEGAN FAN BRUSH Breng highlighter aan op de
jeukbeenderen, midden van het voorhoofd, cupidoboog,
wenkbrauwboog en decolleté

8

VEGAN BLUSH BRUSH Zachte borstelharen en een koepelvorm zijn essentieel voor het aanbrengen van een mooi look

9

5

6

7

8

10
9

VEGAN CONTOURING ANGLE BRUSH Bepalen en
contouren de holten van de wangen, kaaklijn en voorhoofd

10 VEGAN CONCEALER BRUSH Snelle en gemakkelijke

11

concealer applicator

11 VEGAN LIP BRUSH Brengt lippenstift , tint en glossen

gelijkmatig en nauwkeurig aan

12 VEGAN KABUKI BRUSH Multi-tasking must-have voor

alle minerale poeders
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Basis
huid
verzorging
Inika Organic biologische
huidverzorging producten
zijn geformuleerd met een
Australisch natuurlijk
extract dat de huid diep
conditioneert, voedt en
beschermt

Beschermt de huid
met een rijke bron
aan vitaminen C. Dat
helpt de regeneratie
van de huid en het
verouderingsproces te
vertragen

Crown of
Gold

3

1
4

3

Quandong
Bevat vitaminen E,
foliumzuur, magnesium
en calcium die de huid
beschermen tegen
vrije radicalen,
helpt ontstekingen te
verminderen, biedt
uitstekende hydratatie
voor de huid

Kakadu Plum

2

1

Enriched Roseship Olie bevat

Enriched Roseship
olie is uniek,
natuurlijk en
plantaardig

Vol met krachtige
antioxidanten die de
productie van natuurlijk
collageen ondersteunen
en de huid beschermen
tegen tekenen
van veroudering

Lilli Pilli

Ook bekend als
regenbessen, bevat hun
hoge gehalte aan
vitaminen C en heeft
antibacteriële
eigenschappen

Gecertificeerd Biologische Make-up Remover 2 Micellar Cleansing Rosewater
Gecertificeerd Biologische Pure Roseship Olie 4 Gecertificeerd Biologische Enriched Roseship Olie
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ORGANIC

“Ik ben fan! Het maakt mijn wimpers

lang en donker zonder klontjes.
Ik kan het iedereen aanraden!”
SARAH HORGAN
Inika Organic Long Lash Vegan Mascara

inikaorganic.com

