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NEW YEAR, NEW START! 

We beginnen 2022 met een frisse look. Want inmiddels, en anders heel 
binnenkort, kun je gaan genieten van onze geheel vernieuwde webshop. Dan 
kunnen we in deze brochure natuurlijk niet achterblijven. Een ander uiterlijk 
en natuurlijk ook een nieuw product. Je vindt deze op pagina 5, dus daar zou 
ik zeker meteen even naar toe bladeren.

Hiermee kicken we het nieuwe jaar spetterend af, klaar voor al het moois dat 
Nutrimetics en onze geweldige producten te bieden hebben.

Ik ben er meer dan klaar voor en ik hoop jij ook. Of het nou 
is om heerlijk te genieten van alle fi jne producten en mooie aanbiedingen of 
het nou is om gezellig een workshop bij een van onze adviseuses te ervaren 
of om alle mogelijkheden als adviseuse te ontdekken, alles kan en mag. 
We maken er samen een feestje van.

In deze brochure voor ieder wat wils, van top tot teen en met mooie 
accessoires. Laten we het nieuwe jaar met open armen verwelkomen!

Ultra Care+ Microdermabrasion Kit (10724) 

t.w.v. € 69,95

bij een omzet vanaf € 350 tot € 500 

en een nieuwe afspraak

Vita Nova behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de 
gastvrouw en/of adviseuse die gebruik maakt van deze beloningen. 

Alle voorwaarden om hiervan gebruik te mogen maken, vind je in 
de webshop, vermeld bij het desbetreffende cadeau. Alle gegevens 

moeten volledig worden ingevuld en jouw naam moet bij onze 
Klantenservice bekend zijn als actieve adviseuse.

Omdat we blij met je zijn! 
Speciaal voor jou als gastvrouw mooie cadeaus.
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Daarnaast krijg je;

IRYNA Moisturising Masque (19524) en 

masque brush (97269) t.w.v. € 39,95

bij een omzet van € 200 tot € 350

IRYNA Moisturising Masque 

(19524) en masque brush 

(97269) en Ultra Care+ 

Microdermabrasion Kit (10724) 

t.w.v. € 109,90

bij een omzet van € 500 of meer 

en een nieuwe afspraak

Vita Nova Cosmetics
Nutrimetics NederlandAnnet  Flier

Loofah Shower Gel (11560) en 
Nutri-Rich Nourishing Lip oil (10852)

Een cadeau ter waarde van € 42,95 als DANK JE WEL 

voor je gastvrijheid en het organiseren van een workshop.

Daarnaast krijg je;

IRYNA Moisturising Masque 

(19524) en masque brush 

(97269) en Ultra Care+ 

Microdermabrasion Kit (10724) 

t.w.v. € 109,90

bij een omzet van € 500 of meer 

en een nieuwe afspraak
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Ultra Care+ Microdermabrasion Kit (10724) 

t.w.v. € 69,95
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Ultra Care+ Vitamin B Clarity Booster
Deze nieuwkomer richt zich op een groot aantal huidproblemen. 

Dit krachtige serum bevat een hoge concentratie Vitamine B3 die 

de veerkracht van de huid verhoogt, het evenwicht bevordert en 

huidstress vermindert. Hierdoor verminderen pigmentvlekken, wordt 

een verstopte en ontstoken huid aangepakt en wordt de textuur 

verfi jnt. Met een combinatie van berendruif en olijfbladextract 

is dit het perfecte product voor iedereen met een ruwe huid, 

ongelijkmatige textuur, gestreste en verstopte huid, een doffe en 

vochtarme huid en iedereen die daarbij van VEGAN houdt. Breng 

het ’s morgens en ’s avonds aan na reiniging en voor je crème.

20ml (10718) 

€39,95

Ultra Care+ Bamboo Sheet Masque
Vier eco-friendly Bamboo Sheet Maskers gedrenkt in 

Hyaluronzuur, Komkommer, Vitamine C en Moerbei. 

De maskers passen op de contouren van je gezicht om 

te hydrateren, verstevigen, verzachten en op te frissen. 

Gebruik het een of twee keer per week, elk sachet is 

voor eenmalig gebruik.

Geef het vochtgehalte van je huid een impuls 

tot wel 133% binnen 8 uur.

4x sachet (10741) 
Normaal € 39,50

nu voor slechts 

€34,95

€64,95
Normaal €79,00 nu tijdelijk als set voor slechts

ULTRA CARE+ 
MASQUE DUO

Set van Ultra Care+ 
Bamboo Sheet Masque en

Instant Recovery Eye Masque

Ultra Care+ Instant Recovery Eye Masque   
Lift je ogen in een oogwenk!
Deze super rijke oogmasker patches met krachtige ingrediënten, zorgen ervoor dat je ooghuid 

gladder wordt, verstevigt en lift. In slechts 15 minuten zie je een verrassend resultaat en heeft 

het Cafeïne Complex ervoor gezorgd dat zwellingen en donkere kringen minder zijn en ook 

droogtelijntjes en rimpeltjes worden verzacht. Nadat je de patches hebt verwijderd, kun je de huid 

rondom je ogen nog lekker verwennen met het achtergebleven serum en dit zachtjes inmasseren.

4x sachet met 
2 oogmaskers (10916) 
Normaal € 39,50

nu voor slechts 

€34,95
Nu ter introduct ie met 
GRATIS  Ul tra Care+ 
L ip Plumping 10ml 

(10739) t .w.v.  € 28,95
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Nutri-Rich oil Extra Light
Het zusje van ons kroonjuweel is niet alleen 

ideaal als nachtcrème voor de vettere huid 

maar ook perfect als basis voor make-up. 

De heerlijke luchtige crème verbetert het 

vochtniveau en de elasticiteit 

waardoor de huid steviger 

en gladder wordt.

60ml (10826) 
Normaal € 58,-

nu voor slechts 

€39,95
30% KORTING

Nutri-Rich Dry oil   
Met deze lichtgewicht olie ben je van 

top tot teen altijd zacht. De olie wordt 

snel door de huid opgenomen en laat 

geen vettig gevoel achter. Met kokos- 

en abrikozenpittenolie, Vitamine 

E en 95% natuurlijke ingrediënten 

is Beautifying Dry oil de sublieme 

voeding voor zowel je lichaam als 

ook je haar.

100ml (10884) 
Normaal € 37,50

nu voor slechts 

€29,95
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Comfort Plus Day Creme   
Een vegan crème met een lichte tot medium 

structuur, speciaal ontwikkeld om de 

kwetsbare en gevoelige huid te versterken. 

Gaat de strijd aan met alle invloeden die je 

huid uit balans kunnen brengen. Met kamille 

extract, vrij van kleur- en geurstoffen, gluten, 

alcohol en parabenen.

60ml (19912), Normaal € 46,50

nu voor slechts 

€39,50

Comfort Plus Night Creme   
Word wakker met een kalme huid die gedurende de 

nacht intensief gevoed en verzacht wordt. Je huid voelt 

heerlijk zacht aan en fi jne lijntjes worden zichtbaar minder. 

Een heerlijke verzorging voor de kwetsbare huid met 

Bananenblad extract.

60ml (19913) 
Normaal € 46,50

nu voor slechts 

€39,50

Comfort Plus Eye Creme   
Deze zachte emulsie verstevigt 

en hydrateert de kwetsbare huid 

rondom de ogen en vermindert 

irritatie. Perfect voor de 

gevoelige huid.

15ml (19914) 
Normaal € 27,50 

nu voor slechts 

€22,50

€54,95
Normaal €74,00 nu tijdelijk als set voor slechts

SUPER 
COMFORT PLUS DUO

Comfort Plus Day Crème of 

Night Crème met Eye Crème
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Nutri-Rich Oil Ointment
Ben jij ook fan van onze abrikozenpittenolie? 

Dan wil je deze zeker altijd binnen handbereik 

hebben. Een balsem van een geconcentreerde  

mix van Abrikozenpittenolie en Vitamine E om de 

huid te voeden. Een multifunctionele zalf in een 

handig tubetje, makkelijk voor onderweg, om 

de droge huid van gezicht en lichaam direct te 

verlichten. Je hoeft nooit meer op pad zonder.

15gr (10843) 
Normaal € 22,95

nu voor slechts 

€19,95

Nutri-Rich Ultra Nourishing Shower Oil
Dit lijkt wel vloeibaar goud! Deze zijdezachte, 

betoverende olie verandert in je hand in een luxueus 

verfi jnd schuim dat de huid voedt en beschermt. De 

handige pompfl acon is uiteraard super makkelijk in 

gebruik. Ook heel geschikt voor het babybadje, 

dus ook een leuk kraamcadeautje.

200ml (10883) 
Normaal € 32,50

nu voor slechts 

€27,50

Nutri-Rich Body Butter
De allerbeste keuze voor een extra droge 

winterhuid. Deze body care klassieker 

is een rijke verwennerij voor je lichaam. 

Shea Butter laat droge huid van top tot 

teen verdwijnen, verrijkt met onze iconische 

abrikozenpittenolie en perzikpittenolie.

120gr (10834) 
Normaal € 35,00

nu voor slechts 

€27,50

€49,50

SUPER 
NUTRI-RICH DUO

Set van Nutri-Rich body butter en 

Nutri-Rich bathing bar. Nu met GRATIS 

body & face eraser set van 2 pads 

voor gezicht en body t.w.v. € 34,95*

Nutri-Rich Bathing Bar
Een rijke, hydraterende soap bar die de huid 

reinigt en voedt. Verrijkt met abrikozenpittenolie 

en verpakt in een mooi doosje zodat het ook 

leuk is om cadeau te geven. Geschikt voor jong 

en oud, man en vrouw om onder de douche te 

gebruiken, in bad of bij de wastafel.

Normaal € 14,50

nu voor slechts 

€11,95

15% 
KORTING

* op = op
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Nutri-Rich Hair Repair+ 
Treatment Masque
Herstel de natuurlijke schoonheid van jouw haar 

in slechts 5 minuten. Een intense behandeling 

die diep doordringt om droog en beschadigd 

haar te beschermen en te herstellen. Rijk aan 

herstellende oliën, herstelt en voedt het meteen 

broos en beschadigd haar. Breng vitaliteit, 

zijdezachtheid en glans terug, al na de 

eerste behandeling.

nu voor slechts 

€29,95

250ml (17159) 
Normaal € 34,95
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NC Glide Eyeliner
Zet de perfecte lijn in een handomdraai. Onze vloeibare 

eyeliner is super gepigmenteerd, langhoudend, veegvast, 

waterbestendig en geeft niet af. Met de bijzondere, 

stevige, markerachtige punt, kan iedereen een 

scherp en precies lijntje aanbrengen.

(13925)
Normaal € 24,00

nu voor slechts 

€19,95

NC Lash Impact Mascara
Mooie, lange en volle wimpers voor de perfecte 

oogopslag. Zo kun je altijd en overal verzorgd 

voor de dag komen. Een absolute best seller.

8ml (13262) 
Normaal € 24,00

nu voor slechts 

€19,95

Professional Micellar Cleansing Water
Onze magische make-up en vuilmagneet. Deze verzachtende en 

verzorgende reiniger verwijdert in een handomdraai overtollig talg en 

make-up (ook waterproof) zonder poetsen en afspoelen. Voor een schoon, 

fris en verzorgd gevoel. Ook geschikt voor de gevoelige huid.

170ml (10850) 
Normaal € 24,95

nu voor slechts 

€19,95
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make-up (ook waterproof) zonder poetsen en afspoelen. Voor een schoon, 

20% 
KORTING

€19,95

NC Lash Impact Mascara
Mooie, lange en volle wimpers voor de perfecte 

oogopslag. Zo kun je altijd en overal verzorgd 

voor de dag komen. Een absolute best seller.

8ml (13262) 
Normaal € 24,00

nu voor slechts 

€19,95

Professional Micellar Cleansing Water
Onze magische make-up en vuilmagneet. Deze verzachtende en 



€78,95

COMPLETE 
BRUSH SET 

INCLUSIEF BAG 

Vita Nova Cosmetics BV
Distributeur Nutrimetics in Nederland
www.vitanova-cosmetics.nl

Alle aanbiedingen in deze brochure zijn 
geldig zolang de voorraad strekt en onder 

voorbehoud van type- en drukfouten.

Flat Buffer Brush (2480)

De multifunctionele platte 

borstel is te gebruiken met alle 

vloeibare en poederformules. 

Gemaakt met platte, dichte 

borstelharen om vakkundig je 

dekking op te bouwen en voor 

superieure blending.

€ 17,50

Powder & Blush Brush (2482)

Perfect voor blushes, bronzers, 

highlighters en poeders. Je kunt 

deze borstel ook gebruiken 

om minerale foundation aan 

te brengen voor een lichtere 

dekking.

€ 19,50

Lip & Conceal Brush (2481)

Deze dubbele, slanke borstel ligt 

makkelijk in de hand voor het 

aanbrengen van lippenstift als een 

echte professional. Ook te gebruiken 

voor het camoufl eren van plekjes en 

het verhullen van donkere kringen.

€ 11,50

Eye shadow 
& Smudge Brush (2483)

Double-ended voor snelle 

toepassing en voor het perfect 

en precies aanbrengen van 

oogschaduw. De afgeronde vorm 

omarmt het ooggebied voor super 

eenvoudige blending.

€ 12,50

Eye Blend & Line Brush (2484)

Het zachte uiteinde mengt 

oogschaduw in de vouw van de 

oogkas, waardoor eventuele harde 

lijnen worden verzacht. Gebruik het 

schuine uiteinde om een eyeliner 

met oogschaduw te maken of je 

wenkbrauw in model te brengen.

€ 11,50

Maak kennis met de nieuwe line-up

€78,9578,95

COMPLETE 
BRUSH SET 

INCLUSIEF BAG 


