ARKANA

PRODUCT
ACNE OUT Therapy
Lijn voor Gemengde tot vette huiden – regelt sebum secretie en
matteert de huid
Acne out Gel (200 ml)
Acne Out Toner (200 ml)
Acne out Cream (50 ml)

€ 21.50
€ 21.50
€ 47

ACNE QS HACKER Therapy
Lijn voor acne gevoelige huiden. Brengt het huidmicrobioom terug
in balans zonder de huid uit te drogen.
Acne QS Hacker Day Cream (50 ml)
Acne QS Hacker Night Cream (50 ml)

€ 70
€ 70

PURE SKIN Therapy
Basis lijn voor alle huidtypes
Bioactive Face Milk (200 ml)
Bioactive Face Toner (200 ml)
Crystal Peel (75ml) – Korrelpeeling ideaal voor gemende tot vette
huiden
Enzymatic Peel (75 ml) – Peeling zonder korrel voor gevoelige
huiden of huiden met couperose
Sun protect Cream SPF 50+ (50 ml)

PRIJS

€ 20
€ 20
€ 34
€ 34
€ 52

NEURO CANNABIS Therapy
Lijn op basis van CBD en Papaver Olie - voor extreem
gevoelige/gestresseerde huiden met verstoorde hydrolipidefilm
Neuro Cannabis Foam (200 ml)
Neuro Cannabis Solution (200 ml)
Neuro Cannabis Serum (30 ml)
Neuro Cannabis Elixir-Cream (50 ml)
Neuro Cannabis Cream-Mask (50 ml)
Neuro Cannabis Hand & Body Balm (200 ml)

€ 40
€ 40
€ 90
€ 65
€ 65
€ 45

NEURO SENSI Therapy
Lijn speciaal voor de huid met couperose en rosacea. Kalmeert en
herstelt roodheden en ontstekingen.
Lactobionic Micellar Gel (200 ml)
Lactobionic Micellar Toner (200 ml)
Lactobionic 5% Hyaluron Cream
Neuro Sensi Cream (50 ml)
Neuro Sensi (Sleeping) mask (50 ml)

€ 40
€ 40
€ 65
€ 65
€ 65

TRANSFORM HA Therapy
Lijn op basis van ingekapseld hyaluronzuur. Gaat diep hydrateren
en rimpels en lijntjes opvullen. Bedoeld voor de iets rijpere huid.
Transform Ha Serum (25 ml)
Transform HA Filler (50 ml)

€ 95
€ 75

PRP Therapy
Lijn met een “Plasma-Lift” effect. Bevat tal van peptides. Liftend en
remodellerend.
PRP Elixir (20 ml)
PRP Rejuvenator (50 ml)

€ 80
€ 85

PEPTIDE PRO AGE Therapy
Lijn met liftende en verstevigende eigenschappen.
BO2look Elixir (20 ml) - serum enkel voor mimische lijntjes
Biomimetic Lift up Cream (50 ml)
V Zone Reconstructor (50 ml)

€ 75
€ 65
€ 70

UNITONE NEURO Therapy
Lijn bedoelt om hyperpigmentatie aan te pakken
Unitone Forte-C Elixir (20 ml)
Unitone Neuro Cream (50 ml)

€ 83
€ 85

EYE COMPLEX CARE
Lijn speciaal voor de oogzone
Eye Illuminator (15 ml) – serum voor ogen met donkere kringen/
oplichtend effect
Eye Total Elixir (15 ml) – draineert, hydrateert en beschermt
Eye Neuro Lift (15 ml) – liftend

€ 58
€ 65
€ 65

MAVALA

Nagellak
Nagelverzorging
Barrière Base cote
Ontwikkeld voor tere en droge nagels en voorkomt uitdroging,
splijten, schilferen en afschilferen van de nagels en helpt de nagels
hun flexibiliteit te behouden. Voorkomt vergeling van nagels en
verbetert de hechting van de nagellak.
Base coat 002
De formule isoleert de nagelplaat, om te voorkomen dat pigmenten
in nagellak in direct contact komen met de nagel om deze te
beschermen tegen vergeling. Zorg ook voor een perfecte hechting
van nagellak.
Mavaderma
Als je last hebt van een slechte bloedsomloop, kunnen nagels heel
langzaam groeien.
Deze olie is een uitgebalanceerde mix van tarwekiem-, olijf- en
zoete amandelolie om op de nagelwortel te masseren voor mooiere
en langere nagels. De verzachtende werking van de oliën houdt de
huid soepel en zacht.
Nagelversterker “Nail shield”
Deze specifieke formule is ontwikkeld om de nagels weerstand te
geven. NAIL SHIELD vormt een sterke fysieke bescherming om de
nagels te beschermen tegen dagelijkse taken en andere schadelijke
elementen.
Scientifique K+
Verhardt de nagelplaat dankzij een wetenschappelijk actief
ingrediënt dat de cohesie van keratinevezels verbetert, waardoor
de drie belangrijkste nagellagen aan elkaar kunnen hechten.
Nailactan
een crème voor beschadigde, droge, broze, broze nagels,
samengesteld uit essentiële aminozuren, lipiden en keratobalancerende en versterkende vitamines. De voedende en
hydraterende werking herstelt de flexibiliteit van de nagelplaat,
verbetert de algemene conditie en maakt de nagels beter bestand
tegen splijten.
Mavawhite
De speciale formule verbergt het lelijke aspect van verkleurde,
doffe nagels en geeft ze een natuurlijke uitstraling. Het is een
optische kleurperfector voor de nagels dankzij een specifieke
optische azurant die reageert op UV-licht.
Mavala Stop
Product om nagelbijten tegen te gaan
Colorfix (mat)
Top coat (glossy of mat) die de nagellak beschermt
Top Coat Gel finish
"gel effect" fixator geeft je manicure extra volume, gladheid en
extra glans.
Sneldrogende olie

€ 6,35
€ 14,85

€ 15,70

€ 17,80

€ 19,60

€ 18,00

€ 23,00

€ 18,10

€ 13,00
€ 13,60
€ 14,70
€ 14,50

Deze olie heeft de eigenschap om de droogtijd van je manicure te
versnellen. Ideaal voor de droge huid en nagelriemen, het is verrijkt
met katoenolie, die de huid verzacht en regenereert, en antioxidant
vitamine E.
Nagelriemolie flesje/pen
Handhaaft de soepelheid van de nagelriemen. Verzacht de huid
rond de nagel waardoor deze los kan komen van de nagelplaat en
voorzichtig kan worden teruggeduwd.
Handverzorging
Handcrème
Speciaal ontwikkeld voor droge, beschadigde handen. Een licht
product dat doordringt en de huid hydrateert en een niet-kleverige
film achterlaat die de handen beschermt tegen dagelijkse
agressies.
Revitaliserende handcrème
Bevat actieve ingrediënten - aloë vera, toverhazelaar, allantoïne,
zijde-aminozuren, glycoproteïnen - die een revitaliserende en
hydraterende werking hebben. Het bevat ook een beschermend
middel dat de huid helpt zichzelf beter te beschermen tegen het
uitdrogende effect van externe factoren.
Herstellende nachtcrème
is samengesteld uit actieve ingrediënten die normaal gesproken
niet worden gebruikt in de handverzorging. Hun optimale
concentratie heeft als resultaat om celvernieuwing te activeren en
vocht vast te houden. Het bevat hyaluronzuur en zijde-aminozuren,
allantoïne en sheaboter.

€ 13,60 / € 16,50

€ 17,30

€ 32,90

€ 58,30

LA BELLA DONNA

Face
Loose Minerals
Losse minerale poeder. Beschermt en verzorgt de huid de hele dag
met een SPF 50, terwijl het een luchtig aanvoelende dekking geeft.
Minerals on the go
Exact hetzelfde product als de Loose Minerals, maar in een stick
met ingebouwde kwast. Handig voor in jouw handtas!
Compressed Minerals
Compacte minerale poeder met mooie matte afwerking.
Waterproof en SPF 15. Werkt helend en beschermend.
Liquid Foundation
Foundation die werkt als huidverzorging. Versterkt en beschermt
de huid tegen schadelijke invloeden. Stimuleert aanmaak collageen
en hydrateert, met matte finish. SPF 15
Compressed Blush
Finishing touch van uw make-up. Geeft kleur en uitstraling.
Beschikbaar in verschillende kleuren, met SPF
Mineral Eraser
Concealer stick met matte finish. Maskeert donkere vlekken, wallen
en oneffenheden.
Anti-aging mineral concealer
Concealer die donkere kringen camoufleert. Pure en allergie-vrije
formule die hyaluronzuur bevat voor een intense hydratatie.
Bronzer L’unico Sole
4 kleurig pallet voor een natuurlijk gebruinde uitstraling. Kleuren
kunnen ook als oogschaduw of blush gebruikt worden. Ook met SPF
Sun protection mineral powder SPF 50
Lips
Baci Baci lip gloss
Lipverzorging met hyaluronzuur, collageen en vit A, C en E. Geeft
kleur én glans en brengt gemakkelijk aan in een zeer handige
klikpen.
Mineral Lipstick
Lippenstift met Vitamine C en ceramide 2. Voedt, verzorgt en
beschermt (SPF 20). Verkrijgbaar in verschillende
hooggepigmenteerde kleuren
Duo Lip potlood
Potlood met 2 punten: ene kant lipliner, andere kant een gladdere
lippenkleur om pigment toe te voegen. Ideaal voor subtiel
gekleurde lippen die lang houden!
Eyes
Mineral Mascara
Volume mascara met vitamine E en anti-oxidante werking.
Verzorgt de wimper tijdens het dragen. Waterproof!
Mineral eye pencil
Oogpotlood (bruin of zwart) geeft niet alleen kleur mar hydrateert
de huid rondom uw ogen. Blijft de hele dag zitten!
Complete brow kit

€ 59
€ 65
€ 59
€ 59

€ 29,50
€ 34,90
€ 44,90
€ 54,90
€ 65
€ 34,90

€ 29,90

€ 34,90

€ 34,90
€ 34,90
€ 44,90

Set met 2 kleuren, een wax en een highlighter. Ideale combo om de
wenkbrauwen te stylen. In verschillende kleuren verkrijgbaar
Compact colour folios
Minerale oogschaduw in sets van 4 kleuren. Eenvoudig te
combineren, mooi gepigmenteerd. SPF 20. Met een nat
eyelinerpenseel ook te gebruiken als eyeliner!
(oogschaduwekleuren ook apart te verkrijgen)

€ 54,90

FOOTLOGIX

Footlogix Very Dry Skin Formula
Mousse voor zeer droge huid. Deze formule hydrateert en herstelt
de huid, dringt goed in de huid en is niet vettig.
Footlogix Cracked Heel Formula
Mousse voor voeten met kloven. Houdt het vocht goed vast in de
huid, werkt zeer doeltreffend.
Footlogix Cold Feet Formula
Mousse tegen koude voeten. Bevat rozemarijn die de
bloedcirculatie verhoogt. Helpt bij de genezin van wonden en
kneuzingen.
Footlogix Sweaty Feet Formula
Mousse tegen klamme en zweetvoeten. Bevat eikenschors en salie
en werkt dus antimicrobieel en ontstekingswerend.
Footlogix Voetrasp
Voetvijl van roestvrij kwaliteitsstaal. Gemakkelijk in gebruik en
gemakkelijk te reinigen.
Footlogix Toenail Tincture
Spray tegen verkleurde teennagels en kalknagels. Werkt
schimmelwerend.

€ 22
€ 23

€ 21
€ 21

€ 20
€ 22

