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EYELASH GROWTH SERUM
2 ml / 5 ml 

Een serum voor jou die op een natuurlijke 
manier sterke en volle wenkbrauwen creëert.

EYE ZONE CONDITIONER SERUM
8 ml  

 
Een serum voor jou die op een natuurlijke 
manier gezonde en verzorgde wimpers en 

wenkbrauwen creëert.

OIL-FREE MAKEUP REMOVER  
120 ml

 
Een olievrije make-up remover aangepast 

aan onze wimper- en wenkbrauwproducten, 
aangezien het volledig olievrij is.

EYEBROW ENHANCING SERUM
5 ml  

 
Een serum voor jou die op een natuurlijke 

manier sterke en volle wenkbrauwen creëert.



NyhedNyhed

MASCARA VOLUME & CURL
Sort og brun 

 
Een vegan mascara die je ogen op de mooiste 

manier omlijst. Geeft een duidelijke blik.

BROW STYLING GEL
6 ml

 
Houdt je wenkbrauwen de hele dag op hun 

plaats en zorgt voor een meer 
gedefinieerde look.

STAPPENPLAN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WENKBRAUW- EN OOGPRODUCTEN

HERHALEN  
Herhaal dit één of twee keer per dag totdat het gewenste effect 

isbereikt. Een effect kan worden ervaren na ca. 8 weken, terwijl het 
volledige effect na 16 weken optreedt.

AANBRENGEN 
Breng het serum aan op de bovenste wimperlijn en/of wenkbrauwen. 

Voor wimperserum moet het eenmaal per dag worden gebruikt, 
terwijl voor wenkbrauwserum en conditioner het product tweemaal 

per dag moet worden aangebracht. 

CLEAN  
Reinig je wimpers en/of wenkbrauwen vrij van olie- en make-up resten 

zodat de haarzakjes het serum makkelijker kunnen opnemen. 
Gebruik onze Oil Free Makeup Remover voor het beste effect.





SOFT CLEANSING FOAM
150 ml 

Een zachte gezichtsreiniger die het dagelijkse 
vuil van de huid verwijdert - zonder parfum.

GENTLE FACE TONIC
120 ml 

Een zachte tonic zonder alcohol die de huid 
voorbereidt op de volgende huidverzorging.

ANTI-AGING LIFTING SERUM
30 ml

 
Het serum is ontwikkeld om diep in de huid 
door te dringen, waarbij o.a. Vitamine C een 

gloed geeft.

HYDRATING FACE SERUM
30 ml 

 
Een hydraterend gezichtsserum dat diep in de 

huid doordringt en zorgt voor een optimale 
vochtbalans.



ANTI-AGING FACE CREAM
50 ml 

De crème is speciaal ontwikkeld om je huid te 
beschermen tegen tekenen van veroudering en 

fijne lijntjes.

MOISTURIZING DAY CREAM SPF 15
50 ml 

Een voedende dagcrème zonder parfum die 
beschermt tegen de UVA- en UVB-stralen van 

de zon.

VITAMIN DAY CREAM
50 ml 

Een super hydraterende dagcrème met de 
focus op vocht, vitamines en antioxidanten.

NOURISHING NIGHT CREAM
50 ml

Onze eerste nachtcrème gemaakt om jou en je 
huid de hele nacht diep te hydrateren.



AHA PEELING
50 ml 

Exfoliërende fruitzuurpeeling die dode 
huidcellen gemakkelijk en voorzichtig 

verwijdert.

EXFOLIATING FACE SCRUB
100 ml 

 
Een vitaminerijke peeling met kokosnootschillen 

die dode huidcellen verwijdert 
en de huid fris houdt.

MOISTURIZING FACE MASK
100 ml 

Hydraterend en voedend vocht inbrengend ma-
sker dat zorgt voor een optimale balans 

voor je huid.

CHARCOAL CLAY MASK
100 ml 

 
Reinigt en exfolieert de huid grondig met klei 

en actieve kool.





REFRESHING EYE CREAM
15 ml 

 
Hydraterende en verzachtende oogcrème die 

beschermt, hydrateert en verstevigt.

DELUXE FACIAL OIL
20 ml 

Geconcentreerde en voedende gezichtsolie op 
basis van zorgvuldig geselecteerde oliën zoals 

acai en jojoba.

N ieuwN ieuw N ieuwN ieuw

GUA SHA ROUND, WITTE JADE

Gua Sha Ronde van witte jade is gemaakt om 
spanning los te laten en de bloedcirculatie 

te verhogen.

GUA SHA ROUND, ROZE QUARTZ

Gua Sha Round van roze kwarts is gemaakt om 
spanning te verlichten en de bloedcirculatie 

te verhogen.



N ieuwN ieuw N ieuwN ieuw

GUA SHA SCULPT, WITTE JADE

Gua Sha Sculpt van witte jade is gemaakt om 
het lymfestelsel te stimuleren en spanning 

los te laten.

GUA SHA ROUND, PINK QUARTZ

Gua Sha Sculpt van roze kwarts is gemaakt om 
het lymfestelsel te stimuleren en spanning 

los te laten.

Wil je meer weten over de voordelen van het gebruik van  
Gua Sha in met onze Deluxe Facial Oil?

 
Neem dan contact op met Labels Republic, we helpen 

je graag verder! 
 

www.labelsrepublic.nl



N ieuwN ieuwN ieuwN ieuw

ANTI-ACNE & REDNESS MASK

Ontwikkeld om roodheid en ontstekingen in de 
huid te minimaliseren met o.a. vitamine B3  

en tea tree olie.

ANTI AGE RETINOL MASK

Werkt actief aan het behoud van de elasticiteit 
van de huid en het minimaliseren  

van fijne lijntjes.

CHARCOAL PURIFY MASK

Reinigt diep de poriën van de huid zodat vuil en 
onzuiverheden vrijkomen met behulp 

van actieve kool.

COLLAGEN ELASTICITY MASK

Verhoogt de flexibiliteit en elasticiteit van de huid 
met behulp van collageen en vitamine B3.

N ieuwN ieuwN ieuwN ieuw
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N ieuwN ieuw N ieuwN ieuw

HYDRATING HYALURONIC ACID MASK

Vocht inbrengend masker met een serum van 
hyaluronzuur, dat diep doordringt en zorgt voor een 

optimale hydratatie.

MOISTURE & BRIGHTNESS EYE MASK
5 stuks

Speciaal ontwikkeld oogmasker dat donkere 
kringen, fijne lijntjes en zwellingen rond de ogen 

bestrijdt.

HYDRATING HAND MASK

Een hydraterend handmasker dat de handen ver-
zorgt en verzacht voor een optimale vochtbalans.

HYDRATING FEET MASK

Vochtinbrengend masker dat je voeten verzorgt 
en verzacht met behulp van o.a. Shea boter.



GIDS VOOR HUIDVERZORGING
In welke volgorde moet u de producten aanbrengen?

REINIGEN
Oil-Free Makeup Remover

Soft Cleansing Foam
Gentle Face Tonic

SERUM & VERZORGING
Exfoliating Face Scrub

Charcoal Clay Mask 
AHA Peeling

Anti-Aging Face Serum
Hydrating Face Serum

Sheet Masks

VOCHT
Refreshing Eye Cream 

Deluxe Facial Oil (+ Gua Sha)
Anti-Aging Face Cream

Moisturizing Day Cream SPF 15
Vitamin Day Cream

Nourishing Night Cream
Moisturizing Face Mask
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