
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sanzi Beauty is een Deens merk opgericht in 2016. 

Onze visie is om kwaliteitsproducten te creëren op het gebied van schoonheid en 

huidverzorging die de natuurlijke schoonheid van mensen tegen redelijke prijzen voor iedereen 

beschikbaar maakt. 

Alle producten van Sanzi Beauty zijn gemaakt in samenwerking met professionele product 

ingenieurs om een grote hoeveelheid actieve ingrediënten te verzamelen die  

echt een verschil maken voor u als klant. Wat je in alle producten van Sanzi  

Beauty zult zien, is dat ze 

vrij van parfum, parabenen en andere overbodige ingrediënten zijn. Alle producten van Sanzi 

Beauty is 100% vegan en gecertificeerd door het bekende merk Vegan Society. 

Hier laten we u kennismaken met onze producten – we hopen dat u inspiratie opdoet. 

 



 

 

 

WIMPER GROEI SERUM  2 ml / 5 ml   

Sanzi Beauty Eyelash Growth Serum is voor jou die langere, vollere en sterkere 

wimpers wil op een gezonde en efficiënte manier. Met de actieve en complexe 

ingrediënten, de speciaal ontwikkelde formule die in Sanzi Beauty’s zitten,  

geef je jouw wimpers het best mogelijke product om de beste resultaten te 

behalen. Over 6-16 weken kun je zien dat jouw wimpers langer, voller en 

sterker zijn. 

Belangrijkste ingrediënten: Myristol Pentappeptide-17, arginine, hyaluronzuur, Cucurbita 

Pepo-zaadextract, DDDE. 

WENKBRAUWSERUM  5 ml   

Sanzi Beauty Eyebrow Enhancing Serum is voor jou die vollere en sterkere 

wenkbrauwen op een gezonde en efficiënte manier wil hebben. Door de 

actieve en complexe ingrediënten, die in de speciaal door Sanzi Beauty 

ontwikkelde formule, geef je jouw wenkbrauwen het best mogelijke product 

om de beste resultaten te behalen. Door het serum eenmalig op de 

wenkbrauwen aan te brengen of twee keer per dag stimuleer je de groei van 

de haarzakjes en binnen 8-16 weken worden je wenkbrauwen voller en 

sterker. 

Belangrijkste ingrediënten: Ricinusolie, Myristoyl Pentapeptide-17, Cucurbita Pepo 

Zaadextract, arginine, DDDE. 



 

 

 

EYEZONE CONDITIONER SERUM  8 ml   

Sanzi Beauty Eye Zone Conditioner Serum is voor jou die gezonde goed 

verzorgde wimpers en wenkbrauwen wil in een natuurlijke en efficiënte 

manier. Het serum is ontwikkeld met de beste ingrediënten zodat bij het 

aanbrengen op de wimpers en wenkbrauwen, één tot twee keer per dag, de 

haarzakjes worden verstevigd en verzorgd. Het verstrekken van voeding en 

vocht aan de wimpers en wenkbrauwen, geeft ze een gezond en glanzend 

uiterlijk en verlengt het leven ervan. 

Belangrijkste ingrediënten: Myristoyl pentapeptide-17, hyaluronzuur, Arginine, 

collageen, acai, kopertripeptide-1. 

OLIE VRIJE MAKE-UP REMOVER   120 

ml  

Oil-Free Make-up Remover is een 

zachte, maar effectieve make-up 

remover. Omdat het volledig olievrij 

is, werkt het geweldig met onze 

wimpergroei serum en 

wenkbrauwversterkend serum. Oil-

Free Make-up Remover is rijk aan 

antioxidanten en vitamines, die je 

huid voeden en beschermen. Het 

product is vrij van parfum en alcohol. 

Belangrijkste ingrediënten: Panthenol, Vitamine C, Vitamine  
E, Hyaluronzuur, Gotu Kola, Cactusvijg, Aloë Vera, Indische Chrysanthemum. 



 

 

 

MASCARA VOLUME & KRUL  6 ml  

Mascara Volume & Curl is een vegan mascara die je ogen omlijst in 

een opmerkelijke manier. De mascara voegt veel volume toe aan je 

wimpers en de gebogen borstel zorgt voor een spectaculaire krul die 

op een natuurlijke manier je wimpers langer laten lijken. Mascara 

Volume & Krul is gebaseerd op: voedende ingrediënten die je 

wimpers beschermen en versterken. 

Belangrijkste ingrediënten: Myristoyl Pentapeptide-17, Ricinusolie, 

Amandelolie, Komkommerextract, Vitamine E, Zonnebloemolie.  



 

 

 

Hoe onze wimper en wenkbrauw producten te gebruiken 

 

1. Schoonmaken 

Reinig je wimpers en/of wenkbrauwen om ze te bevrijden van olie en make-up resten, 

dus dat het haar de serums gemakkelijker opneemt. Gebruik onze Oil-Free Make-up Remover voor het 

beste effect. 

2. Aanbrengen 

Breng het serum aan bovenaan de wimpers en/of op de wenkbrauwen. Het wimpergroeiserum 

is bedoeld om eenmaal per dag te worden gebruikt. Terwijl Eyebrow Enhancing Serum en Eye Zone 

Conditioner twee keer per dag moet worden aangebracht. 

  

3. Herhaal 

Herhaal deze stappen een of twee keer per dag totdat het gewenste effect is bereikt. Het effect zal 

zichtbaar zijn na ca. 8 weken terwijl het volledige effect optreedt na 16 weken. 



 

 

 

 



 

 

 

ZACHT REINIGEND SCHUIM  150 ml   

Soft Cleansing Foam is een zachte en effectieve reiniging van de huid 

die verwijdert vet, vuil en andere onzuiverheden. Door je huid een of 

twee keer per dag te reinigen minimaliseert u verstopte poriën en 

krijgt u dus een schonere huid. De toegevoegde antioxidanten en 

vitamines van de Soft Cleansing Foam helpen tegelijkertijd de cel 

vernieuwing in de huid te verhogen en te beschermen tegen 

besmetting. 

Belangrijkste ingrediënten: Vitamine C, Acai, Pompoenzaadolie, Aloë Vera, Gotu 

Kola, Cactusvijg, Indische Chrysanthemum. 

GENTLE FACE TONIC  120 ml   

Gentle Face Tonic is een zachte toner zonder alcohol. Het verwijdert 

effectief en gaat vuil- en kalkaanslag uit water tegen. Het neutraliseert 

niet alleen de pH van je huid, het voegt ook veel vocht toe. Gentle 

Face Tonic bevat panthenol, dat een rustgevende en helende werking 

op uw huid heeft. Breng het product dagelijks aan na het reinigen van 

je huid met Sanzi Beauty’s zacht reinigend schuim. 

Belangrijkste ingrediënten: Panthenol, Vitamine C, Vitamine E, Ureum, Betaïne, 

Hyalu-roninezuur, Gotu Kola, Cactusvijg, Aloë Vera, Indiase chrysant, 

Citroenzuur. 



 

 

 

ANTI-AGING LIFTING SERUM  30 ml   

Anti-Aging Lifting Serum is rijk aan antioxidanten en vitamines. Dit is  

essentieel om de cel vernieuwing te verhogen en om elasticiteit en 

collageen te versterken. Deze vezels helpen je om een elastische en 

gladde huid te behouden. Door het gebruik van Anti-Aging Lifting Serum 

bescherm je jouw huid tegen vrije radicalen, waardoor de huid de hele 

dag mooi en gehydrateerd blijft. Dit is een gezonde en voedzame manier 

om de tekenen van veroudering tegen te gaan. 

Belangrijkste ingrediënten: vitamine C, vitamine E, collageen, hyaluronzuur, 

Pompoenzaad, Aloë Vera, Gotu Kola, Cactusvijg. 

HYDRATEREND GEZICHTSSERUM   30 ml   

  

Hydrating Face Serum is een hydraterend gezichtsserum dat diep in de 

huid dringt en zorgt voor een optimale vochtbalans gedurende de dag. 

Door voldoende vocht toe te voegen zorg je voor een goed volume en 

elasticiteit van de huid die fijne lijntjes in de buitenste laag van de huid 

minimaliseert. Twee verschillende soorten hyaluronzuur wordt 

toegevoegd aan het Hydrating Face Serum dat: voegt vocht toe samen 

met een hoog gehalte aan antioxidanten en vitamines die een 

beschermende barrière voor de huid vormen tegenvrije radicalen. 

Belangrijkste ingrediënten: Maris Aqua, Squalaan, Vitamine C,  
Vitamine B5, Hyaluronzuur, vitamine E en algen 



 

 

 

HYDRATERENDE DAGCREME SPF 15  50 ml  

Hydraterende dagcrème  SPF15 is een voedende crème zonder 

parfum toegevoegd. Het hydrateert en beschermt je huid 

tegen de zon UVA- en UVB- stralen. De dagcrème is 100% 

vegan en heeft veel voedende eigenschappen die je huid de 

hele dag gehydrateerd houden. 

Hydraterende dagcrème SPF15 bevat natriumhyaluronaat, wat 

hydrateert tot in de diepte en Shea Butter, die de huid verzacht. 

Belangrijkste ingrediënten: Shea Butter, hyaluronzuur, betaïne, allantoïne, 

gotu Kola, Squalane, Jojoba-olie. 

ANTI-AGING GEZICHTSCREME  50 ml   

De voedzame antioxidanten, peptiden en vitamines in de Anti-

Aging Gezichtscrème heeft een gladmakend effect, dat de fijne 

lijntjes verbetert en verkleint de poriën in de huid. Om ervoor 

te zorgen dat de huid zijn elasticiteit en collageengehalte 

behoudt is het belangrijk dat het dagelijks wordt verzorgd en 

gevoed met Anti-Aging Face Cream. Dit beschermt de huid 

tegen vrije radicalen en zorgt voor een goede vochtbalans 

gedurende de dag die de tekenen van veroudering tegengaat. 

Belangrijkste ingrediënten: Vitamine B3, Matrixyl 3000, Jojoba-olie, 

Vitamine C, Vitamine E, acai-olie, collageen, sheaboter, 

palmitoyltripeptide-5. 



 

 

 

VITAMINE DAGCRME  50 ml  

Vitamine dagcrème is een hydraterende dagcrème met een focus 

op vochtbalans, vitamines en antioxidanten. De crème zorgt 

ervoor dat je huid de voeding krijgt en zorg die het de hele dag 

nodig heeft. Vitamine Dagcrème is rijk aan vitamine E, wat een 

beschermende werking heeft tegen externe invloeden. Het zorgt 

voor een optimale hydratatie balans van uw huid, zodat deze de 

hele tijd glad aanvoelt en minimaliseert kleine rimpels. 

Belangrijkste ingrediënten: Squalaan, Shea Butter, Vitamine E, Jojoba-olie, 

Hyaluronzuur en Allantoïne. 

VOEDENDE NACHTCREME   50 ml  

Voedende nachtcrème is een rijke en verzorgende crème, speciaal 

ontwikkeld om een diepe hydraterende behandeling te geven de 

hele nacht door met voedende en hydraterende ingrediënten, die 

gebaseerd zijn op het lichaamseigen vet in de vorm van squaleen. 

Voedende Nachtcrème heeft bovendien vitamine A en C, die het 

collageen van de huid stimuleren voor de vorming en zorgen voor 

een optimale elasticiteit en vermindering van kleine rimpels. 

Belangrijkste ingrediënten: Squalane, Shea Butter, Meadowfoam,  
Vitamine C, Lecthine, Vitamine E, Panthenol en Vitamine A 



 

 

 

 



 

 

 

AHA PEELING  50 ml   

AHA Peeling is een exfoliërende fruitzuurpeeling die soepel is en 

verwijdert voorzichtig dode huidcellen. Melkzuur boost het 

collageengehalte, heeft een ontstekingsremmende werking en 

vermindert roodheid, fijne lijntjes en een onzuivere huid. 

Amandelzuur exfolieert de huid zachtjes, egaliseert de 

huidskleur en bestrijdt acne en rimpels. Salicylzuur, die de 

bovenste laag van de huid effectief exfolieert en een 

antiseptisch effect heeft. 

Belangrijkste ingrediënten: Melkzuur, Amandelzuur, Aloë Vera, Vitamine 

C, Panthenol, Gotu Kola, Mexicaanse Bamboe, Groene Thee, Zoethout en 

Glycolzuur. 

VERFRISSENDE OOGCREME   15 ml   

Refreshing Eye Cream is een hydraterende en verzachtende 

oogcrème, speciaal ontwikkeld voor de oogcontour. Het 

beschermt, hydrateert en verstevigt de delicate zone rond de 

ogen, die vaak gezwollen zijn door wallen, donkere kringen en 

fijne lijntjes. Verfrissende oogcrème is rijk aan vitamines, oliën 

en actieve ingrediënten zoals retinol, die verzacht effectief de 

fijne lijntjes rond de ogen. Aanbrengen op een droge, gereinigde 

huid als onderdeel van uw dagelijkse routine. 

Belangrijkste ingrediënten: Squalaan, Zonnebloemolie, Vitamine A, 

Vitamine C,Komkommerextract, hyaluronzuur, vitamine E en jojoba-olie. 



 

 

 

 

 

 

EXFOLIERENDE GEZICHTSCRUB  100 ml 

  

Exfoliating Face Scrub is een vitaminerijke exfoliator die dode huid 

huidcellen verwijdert. Door de poriën te openen, maakt het je huid 

meer waarneembaar om andere huidverzorgingsproducten op te 

nemen. Exfoliërende gezichtsscrub bevat natuurlijke ingrediënten 

zoals kokosnootschalen die exfoliëren en verwijdert voorzichtig 

dode huidcellen in de bovenste laag van de huid. De exfoliërende 

gezichtsscrub kan 1-2 keer per week gebruikt worden. Om een 

perfect resultaat te bereiken, kunt u vervolgens onze andere 

huidverzorgingsproducten aanbrengen. 

Belangrijkste ingrediënten: Kokosnootschil, Vitamine C, Vitamine E, Hyaluronzuur 

Zuur, Gotu Kola, Cactusvijg, Aloë Vera, Indiase chrysant. 

MOISTURIZING FACE MASK  100 ml   

Hydraterend gezichtsmasker is een hydraterend en verzorgend 

gezichtsmasker zonder toevoeging van parfum. Het masker is 100% 

vegan en zorgt voor een perfect vochtbalans van de huid. Of je huid 

nu droog is of je hebt gewoon een boost van vocht nodig, dit product 

doet het werk. Breng het masker in een gelijkmatige laag aan op je 

huid, laat het 20 minuten intrekken en spoel af of laat het gedurende 

de nacht intrekken. 

  
Belangrijkste ingrediënten: hyaluronzuur, rode algen, vitamine E, betaïne, 

Allantoïne, Squalaan, Gotu Kola, Komkommerextract, Jojoba-olie. 



 

 

 

HOUTSKOOL KLEI MASKER   100 ml  

  

Charcoal Clay Mask is een effectief gezichtsmasker met een diepe 

reinigende en exfoliërende werking op de huid, dankzij de inhoud van 

klei. Het masker bevat actieve kool die absorbeert vet en vuil en houdt 

uw huid schoon, soepel en evenwichtig. Groene thee vermindert 

roodheid en geïrriteerde huid en zoethoutextract verheldert en 

egaliseert je huidskleur. Of je huid nu vettig is of gewoon een grondige 

reiniging nodig heeft, Charcoal Clay Mask is ideaal. 

Belangrijkste ingrediënten: kaolien, vitamine C, hyluronzuur, paddenstoel, gotu 

Kola, Mexicaanse bamboe, groene thee, zoethout, panthenol, rode algen en 

houtskool. 

DELUXE GEZICHTSOLIE  20 ml  

  

Deluxe Facial Oil is een geconcentreerde en voedende gezichtsolie op 

basis van: zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, waaronder acai, 

jojoba en amandelolie. De gezichtsolie hydrateert en verrijkt je huid 

vanwege voldoende vitamines, die diep in de huid worden 

opgenomen. Verder is Deluxe Facial Oil rijk aan antioxidanten, die je 

huid beschermen tegen externe factoren. Breng een paar druppels 

van het product op je huid aan en laat het een paar minuten 

intrekken voordat je een gezichtscrème aanbrengt. 

Belangrijkste ingrediënten: Haverolie, Camellia, Jojoba-olie,  
Arganolie, Zoete Amandelolie, Acai-olie, Citroenzuur, Vitamine E. 



 

 

 

 



 

 

 

GUA SHA  

  

Onze Gua Sha witte jade is een gezichtsbehandeling. Het is gemaakt om de 

spanningen los te laten, stimuleert het lymfestelsel en verhoogt je bloedstroom. Bij 

consequent gebruik zou de Gua Sha fijne lijntjes verminderen, de huid strakker 

maken, acne, rosacea, pigmentverandering en zwelling. 

Witte jade bestaat uit 10 mineralen die gunstig zijn voor uw huid, waaronder zink, 

ijzer, magnesium en selenium. Als extra voordeel is witte jade bedoeld om vrede en 

harmonie te creëren en helpt het je energie te richten op jouw voordeel bij het nemen van beslissingen en 

bij het creëren van sterkere banden met je vrienden/partner.  

Het belangrijkste van alles is dat de Gua Sha een geweldig hulpmiddel is 

voor gezichtsmassages en zelfverwennerij. 

Hoe een GUA SHA massage steen te gebruiken? 

 



 

 

 

1. Reinigen 

Reinig je gezicht en Gua Sha-steen met ons zachte reinigingsschuim. 

  

2. Aanbrengen 

Breng ca. 4-5 druppels van onze Deluxe Facial Oil in de palm van je handen. De olie 

opwarmen voordat u het op uw huid gladstrijkt.  

3. Massage 

Masseer je gezicht met zachte bewegingen met de kant van de Gua Sha die geeft je precies de juiste 

druk. Houd er rekening mee dat hoe schuiner je de Gua Sha  

vasthoudt op je  huid, hoe zachter de druk zal zijn. Herhaal elke beweging 5-10 keer of totdat je 

spanning weg is. Zie voor inspiratie de afbeelding hierboven. 

7 Stappen 

naar  

1.  REMOVE  

Begin met het verwijderen van je 

make-up met onze Oil-Free Makeup 

Remover. Gebruik een wattenschijfje 

om aan te brengen over de ogen, laat 

het een paar seconden intrekken en 

verwijder voorzichtig de oogmake-up. 

2. CLEAN De volgende stap is 

het reinigen van de huid met ons 

zijdezachte Soft Cleansing Foam dat 

zorgt voor de verwijdering van alle vuil- 

en make-upresten van je huid. 



 

 

 

3. SPRAYSpuit vervolgens met 

onze Gentle Face Tonic op je gereinigde 

huid om calciumresten te verwijderen 

uit het water terwijl de pH-balans van 

uw huid behouden blijft. Dit maakt je 

huid meer acceptabel voor de rest van 

de producten. 

4. SERUM Nu is je huid klaar om 

de vele goede en voedende ingrediënten 

op te nemen die je onder andere vindt in 

ons AntiAging Lifting Serum. Breng het 

serum aan met je vingertoppen en dep 

het product voorzichtig in de huid. 

5. EYES  Hierna neem je een 

vingertopje Refreshing Eye Cream en 

breng je deze aan op de huid onder de 

ogen. Gebruik uw ringvinger om ervoor 

te zorgen dat u de zachtst mogelijke druk 

uitoefent. 

6.  OIL  

Neem nu een paar druppels 

Deluxe Facial Oil op je 

vingertoppen en breng de olie 

aan door zachtjes het product in 

de huid te masseren. Zo zorg je 

voor de juiste hydratatie. 

7.  CREAM Breng een van onze 

voedende gezichtscrèmes als laatste 

stap. Selecteer crème afhankelijk van je behoeften. 

een Sanzi 

huid 



 

 

 

EEN OF TWEE KEER PER WEEK  

Verwen je huid met onze Exfoliating 

gezichtsscrub of ons Charcoal Clay 

Masker een of twee keer per week. 

Gebruik het nadat je je huid hebt 

gereinigd met Soft reinigend schuim. Heeft je huid 

een extraatje nodig? 

Onze Moisturizing Face Masker zorgt voor een 

optimale hydratatie balans. Gebruik het als een 

traditionele gezichtsmasker in 20 minuten of laat het 

zitten ’s nachts als een nachtmasker. 



 

 

 

 

 


