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advies krijgen. Daarnaast zal het nieuwe magazine worden 
gelanceerd met de volgende thema’s: stress, reizen en pig-
ment.

dermAtude,  stAnd 8 c071 
Advies en analyse vormen de basis van iedere schoonheids-
behandeling. Ter ondersteuning van de professionele huid-
analyse van de schoonheidsspecialist heeft Dermatude de 
Hydra Guard ontwikkelt. Deze tool  bevat de BIA Technology, 
een veelgebruikte manier om het hydratielevel in de huid te 
meten. De Dermatude Hydra Guard meet het vochtgehalte en 
geeft meer inzicht in de conditie van de huid. Een ideale tool 
om de resultaten van de behandeling te meten - voor en na - 
en zo het toegenomen vochtgehalte aan te tonen. 

cAre cosmetics, 
stAnd 8 c090
Als u op zoek bent naar een reeks 
mooie merken en innovatieve 
producten dan is het de moeite 
waard om de stand van Care Cos-
metics te bezoeken. Daar ziet u 
onder andere de nieuwe lijn van 
Darphin voor de vrouw van iede-
re leeftijd die er perfect uit wil 
zien. Matis brengt het nieuwste 
op het gebied van anti-aging en 
Skeyndor breidt de Power Hya-
luronic lijn uit met een mooi pro-
duct. De prachtige nieuwe body-
lijn van Payot is een aanwinst en 
ook de zonnelijn wordt uitgebreid. Ook veel nieuws voor 
Marbert en Piz Buin en T. LeClerc toont de nieuwste voor-
jaarskleuren. De accountmanagers vertellen graag over 
al dit nieuws en de mooie beursaanbiedingen.

botAnicAl beAuty, stAnd 7 b025
Botanical Beauty is een mooie cosmetische lijn 
met 100 procent natuurzuivere, biologische en 
dierproefvrije producten zonder chemisch-syn-
thetische kleur-, geur- en conserveringsmiddelen. 

De productie vindt plaats in Nederland en het 
hoofdkantoor is gevestigd op een landgoed in de 
Betuwe tussen de fruitbomen (Deil). De Multi Use 
Oil is een hoogwaardige zuivere olie bestaande uit 
vier koudgeperste basisoliën en natuurlijke etheri-
sche olie. Door de olie samen te voegen met water 
ontstaat er een water-in-olie emulsie en dit is een 
ideale reinigingsolie. De mengsels van vetten, oli-
en of wassen uit make up en vaak: in water onop-
losbare kleurstoffen, worden eenvoudig opgelost 
door de Multi Use Oil. Foundation, waterproof 
mascara: het is allemaal makkelijk te verwijderen. 
De Multi Use Oil is verkrijgbaar in salonverpakkin-
gen en cadeauverpakking en is verkrijgbaar in vier 
geurlijnen en een geurloze lijn: Lavendel, Rozen, 
Eucalyptus-Mint-Roosmarijn, Calendula-Manda-
rijn en Calendula-Rijstkiem. De Calendula heeft 
een helende werking en is uiterst geschikt bij huid-
problemen. Rijstkiem is speciaal ontwikkeld voor 
de extreem gevoelige en allergische huid en voor 
mensen met een notenallergie.
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