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HET  BEGON MET  EEN PAAR , NU  Z I JN  WE MET 
VEEL .  Dat geldt niet alleen voor het aantal producten in onze 

collectie, maar net zo goed voor onze blije fans die net als jij elke 

dag genieten van RainPharma. 

RainPharma is al 10 jaar 100% made in Belgium, 100% natuurlijk  

en 100% vol passie. Of je er nu van in het prille begin bij was  

of de RainPharma community vandaag pas vervoegt: welkom! 

We zijn vereerd dat we met ons merk mogen bijdragen aan jouw 

gezondheid, schoonheid en zelfvertrouwen en je zo momenten 

van intens geluk en plezier kunnen bezorgen. Dankjewel! 
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RainPharma: 100% Belgisch en natuurlijk.

RainPharma maakt eerlijke no-nonsense producten. Wat 10 jaar geleden begon met enkele voedingssupplementen groeide 
uit tot een uitgebreide collectie natuurlijke producten voor een stralende huid, een gezond gewicht en een sterk lichaam. 

RainPharma is 100% made in Belgium en daar zijn we trots op. Zowel de ontwikkeling als de productie gebeurt in België 
door een multidisciplinair team van topexperten. We werken zoveel mogelijk met ingrediënten uit eigen land of uit onze 
directe buurlanden. 

Overdreven claims en hocus pocus-ingrediënten laten we liever achterwege. RainPharma producten zijn 100% natuurlijk.  
Ze dragen zorg voor de massa goede bacteriën op onze huid en respecteren haar natuurlijke balans.

RainPharma kiest heel bewust voor betaalbare producten, zonder aan kwaliteit, efficiëntie of duurzaamheid in te boeten.  
Belgische nuchterheid ten top en dat wordt gesmaakt. De afgelopen jaren beloonden de Belgische media RainPharma met 
verschillende beauty awards.

Jouw 10 RainPharma essentials: natuurlijke verzorging van kop tot teen.
Ben jij ook overtuigd om voor natuurlijke verzorgingsproducten te kiezen? Wij stellen je onze 10 essentials voor.  
Van de meermaals bekroonde plantaardige shampoo en verzorgende conditioner tot een verzachtende en verfrissende 
voetbalsem. Deze 10 producten vormen de perfecte start voor een volledige aanpak van kop tot teen. Nood aan een meer 
specifieke aanpak? Je kan verder verfijnen met producten die aangepast zijn aan jouw huid, voorkeur of wensen. Bij een 
verkooppunt in je buurt kan je terecht voor persoonlijk advies.

x DERMATOLOGISCH GETEST

x GESCHIKT VOOR VEGANISTEN

x VRIJ VAN AGRESSIEVE BEWAARMIDDELEN

x NIET GETEST OP DIEREN

x LOKAAL GEPRODUCEERD

Onze producten zitten boordevol natuurlijke krachtpatsers die lief zijn voor je huid. Toch is het mogelijk dat je huid reageert op één van 
deze ingrediënten. Het is immers niet omdat een ingrediënt natuurlijk is, dat het ook voor iedereen goed is. Zo zijn appels lekker en gezond,  
maar helaas is er af en toe toch iemand die ze niet mag eten. Twijfel je of een product geschikt is voor jou? Breng een beetje van het product aan 
op de binnenkant van je arm.
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STORES . RA INPHARMA .COM

altijd een RainPharma verkooppunt 
in jouw buurt.

Verspreid over België, Nederland en Luxemburg vind je ongeveer 200 RainPharma  
verkooppunten. Er is er dus zeker één in jouw buurt. Zoek jouw persoonlijk adviescentrum  
via stores.rainpharma.com.

RainPharma kiest zijn verdeelpunten met veel zorg uit. Ze delen dezelfde filosofie en 
missie: met het juiste gepersonaliseerde advies helpen ze jou om de mooiste versie van 
jezelf te zijn. RainPharma medewerkers zijn stuk voor stuk experten in hun vakgebied. 
Ze begrijpen jouw huid en lichaam als geen ander. Samen met jou zoeken ze naar de 
juiste oplossing voor jouw zorg of probleem. Aarzel niet om binnen te springen bij een 
verkooppunt in jouw buurt of neem telefonisch contact op. 

Ervaar het zelf! Boek nu jouw professionele gelaatsverzorgingskuur met de 20 euro  
kortingsbon in deze brochure. Ben je niet tevreden na de eerste behandeling? Dan krijg 
je je geld terug.  

Maak nu een afspraak via: 





1. Natriumlaurylethersulfaat & andere strippende schuimmakers
We houden van schuim omdat het ons een proper gevoel geeft, maar goedkope en 
agressieve detergenten drogen onze huid uit en doen haar meer kwaad dan goed.  

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten?  
De meest voorkomende zijn sodium laureth sulfate, sodium laureth sulfoacetate en in 
mindere mate cocamidopropyl betaïne. 

2. Parabenen, phenoxyethanol & andere agressieve bewaarmiddelen 
Parabenen worden steeds minder gebruikt, maar veel fabrikanten vervangen  
ze door phenoxyethanol, wat ook geen cadeau is voor je huid. Wij gebruiken  
uitsluitend natuurlijke vitamine E en extracten uit tarwe en basilicum om te  
bewaren. Daar hoort een prijskaartje bij, maar dat hebben wij er voor over.  

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten? 
De meest voorkomende zijn etylparaben, propylparaben, methylparaben, phenoxyethanol, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, alcohol denat. en in mindere mate  
potassium sorbate en sodium benzoate. 

3. Polyethyleenglycol & polysorbaten
Deze emulgatoren afkomstig uit de petroleumindustrie zorgen ervoor dat water en 
olie niet splitsen. Ze kunnen soms de vervelende stof dioxaan bevatten en daarom 
kiezen wij bewust voor een weliswaar duurder maar plantaardig alternatief.   

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten? 
De meest voorkomende zijn PEG (+nummer) en polysorbate (+nummer). 

NOG NOOIT  HADDEN ZOVEEL  MENSEN  EEN  GEVOEL IGE 
HU ID  OF  HU IDPROBLEMEN .  We smeren dan ook te veel en te vaak verzorgings- 
producten op onze huid die irriterende chemicaliën bevatten. Daarnaast zijn heel wat 
producten op water gebaseerd. Water is niet per definitie slecht, maar het is zonde  
om te betalen voor een product dat vooral goed verstopt water is. Onze premium  
gelaatsproducten zijn nooit op water gebaseerd. Dat wil zeggen dat ‘aqua’ niet vooraan 
of zelfs helemaal niet in de ingrediëntenlijst voorkomt. Daarnaast zijn er heel wat  
ingrediënten die wij niet graag in verzorgingsproducten zien opduiken. We beperken ons 
hier tot de zes voornaamste ingrediëntengroepen die je volgens ons zeker en vast moet 
vermijden. Controleer de verpakkingen van je huidige producten en vervang de flesjes, 
potjes en flacons die deze ingrediënten bevatten. 

ingredienten die volgens onze filosofie niet thuishoren  
in huidverzorgingsproducten. 



4. Carbomer & acrylaten
Deze uiterst synthetische stoffen dikken water in tot een gel of crème. Zo geeft een 
product dat veel water bevat toch de indruk van een rijke crème. Het zijn kleine, 
volledig overbodige stoffen die bovendien bij heel wat mensen gevoeligheden  
veroorzaken.  

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten?
De meest voorkomende zijn carbomer, DEA, acrylate, acrylates (en alle andere die eindigen  
op –acrylate). 

5. Minerale olien & siliconen
Minerale oliën als paraffine en vaseline zijn goedkope ingrediënten uit de petroleum- 
industrie die in 90% van de huidverzorgingsproducten zitten. Ze voelen zijdezacht 
aan en geven een fijn huidgevoel. Maar net als alle vormen van siliconen vormen 
ze een verstikkende film over je huid en blokkeren zo belangrijke functies. Je huid 
raakt er aan verslaafd, zonder dat het probleem van je droge huid wordt opgelost.  

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten? 
De meest voorkomende zijn mineral oil, pertrolatum, paraffinum liquidum, dime-
thicone (en alles wat eindigt op –cone), cera micro-cristallina, isoparraffin.

6. Parfum & kleurstoffen
Wanneer mensen een product ‘testen’, ruiken ze er eerst aan. Waarschijnlijk betrap  
je jezelf er ook op. Maar parfum kan irriterend zijn en in combinatie met de zon 
zelfs bruine vlekjes veroorzaken. Daarom hoort het niet thuis in huidverzorging.  
De geuren van onze producten komen uitsluitend van zuivere functionele  
essentiële oliën uit planten, kruiden en vruchten. Nog overbodiger zijn kleurstoffen.  
Als onze producten een kleurtje hebben, dan is het omdat de ingrediënten van 
nature gekleurd zijn. Het zou pas vreemd zijn mocht een product op basis van 
wortelolie niet dieporanje zijn, toch? 

Hoe herken je deze te mijden ingrediënten in ingrediëntenlijsten? 
Parfum, CI (+nummer). 
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gelaatsreiniger op oliebasis. 

DEZE  RE IN IGER  OP BAS IS  VAN OL I E  I S  DE  EERSTE  STAP  VAN 
DE  DUBBELE  RE IN IG INGSMETHODE EN TREKT  ONZU IVERHEDEN 
AAN ALS  EEN MAGNEET .  Waterproof make-up, verontreinigende stoffen uit 
de lucht, restjes zonnecrème en overtollig talg maken geen enkele kans. Kostbare oliën 
uit jojoba, abrikozen, duindoorn, olijven, avocado’s en amandelen reinigen zelfs de meest 
gevoelige huid grondig zonder haar uit te drogen of haar natuurlijke balans te verstoren. 
Bovendien is deze premium gezichtsreiniger volledig plantaardig en bewaarmiddelenvrij.

Breng een kleine hoeveelheid aan op je droge gelaat en masseer goed. De olie uit 
de reiniger zal zich mengen met de olie op je huid. Door water toe te voegen tover 
je Advanced Precleanser om in een reinigingsmelk en kan je alle onzuiverheden 
gemakkelijk wegspoelen. Gebruik deze olie twee keer per dag voor een rustige en 
perfect schone huid. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

   GELAAT
RainPharma ontwikkelde een stappenplan voor het gelaat. In maximaal zes stapjes tover 
je een gezonde, mooie huid tevoorschijn die perfect in balans is. Je gebruikt de producten 
volgens het alfabet, van A tot F. De eerste letter van de naam verraadt de volgorde.  
De producten zijn geschikt voor elk huidtype en voor specifieke noden voegden we een 
paar extraatjes toe.

PROBEER  OOK

Amazing Oil Cleanser
perfect als je geen make-up gebruikt 
en een pure weldaad bij een vette 
huid

“Sinds ik de Advanced Precleanser gebruik, heb ik geen last meer van geïrriteerde ogen na het verwijderen 

van mijn oogmake-up en mascara. Mijn huid is in één keer schoon en ik heb geen trekkerig gevoel meer 

na het reinigen.” Ils
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zachte gelaatsscrub. 

DEZE  ZACHTE  SCR UB  RESPECTEERT  DE  COMPLEXE  NATUUR VAN 
JE  HU ID .  DODE HU IDCELLEN WORDEN VER WIJDERD ZONDER 
DE  HU IDBARR I ÈRE  AAN TE  TASTEN .  Geen microplastics in deze scrub, maar 
zachte, ronde oliebolletjes uit jojoba zonder scherpe kantjes die je huid voorzichtig glad 
maken. Oliën uit amandelen en druivenpitten zorgen voor een zachte, soepele huid. 
Korenbloem zuivert, verkoelt en kalmeert. Je huid ziet er stralender en fijner uit en  
huidverstoppingen maken geen schijn van kans.

Masseer de scrub met draaiende bewegingen op een vochtig gelaat en spoel goed 
na. Doe dit één of twee keer per week voor een zachte huid. Helemaal weg van 
deze scrub? Hij is zo lief voor je huid dat je hem dagelijks kan gebruiken, zonder 
dat je huid geïrriteerd of uit balans raakt. Alle ingrediënten zijn van natuurlijke 
en plantaardige oorsprong en we gebruiken geen agressieve bewaarmiddelen. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

PROBEER  OOK

Balming Face Polish
voor diepe reiniging en extreme 
zachtheid

“Ik heb een erg gevoelige huid en durfde daarom nooit scrubs te gebruiken, omdat ze geen al te beste 

reputatie hebben. Ik ben zo blij dat ik Brightening Face Scrub een kans gegeven heb want ik ben echt  

verknocht aan dit product. Ik voel dat mijn huid diep en in alle zachtheid gereinigd wordt. Ook heel  

handig om onder de douche te gebruiken!” Greet



zuiverend gelaatsmasker. 

EEN STRALENDE , GEZONDE TE INT BEGINT B IJ  EEN ZORGVULDIGE  
RE IN IGING. BESTSELLER CHARCOAL DETOX MASK IS  EEN ECHTE 
OPK IKKER VOOR DE ONZU IVERE VETTE HU ID,  maar net zo goed een zalig 
detox-moment voor elk huidtype. De allerbeste zuiverende ingrediënten uit de natuur  
brengen de natuurlijke schoonheid van je huid weer naar boven: korenbloemwater, 
groene klei, tamanu, zink, tea tree, actieve kool en vulkanische as staan stuk voor stuk 
bekend om hun detox-effect. Zijn pikzwarte kleur dankt dit masker trouwens aan die 
laatste twee. Daarnaast voegden we plantaardige kalmerende extracten toe die de huid 
helpen herstellen. Dit product zit barstensvol kwalitatieve, werkzame ingrediënten  
zodat je er gerust heel zuinig mee kan zijn zonder aan resultaat in te boeten.  

Breng een dunne laag aan op het gereinigde gelaat en laat 10 tot 30 minuten 
inwerken. Nog intensiever reinigen? Laat het masker de hele nacht inwerken  
en gebruik RainPharma Beauty Sleep Cover om je kussen te beschermen.  
Spoel grondig na. Voor een normale of droge huid volstaat één behandeling per 
week om de huid zuiver te houden. Heb je een vette, onzuivere huid? Gebruik dit 
masker dan in kuurvorm en breng dagelijks aan gedurende 7 tot 14 dagen.

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

PROBEER  OOK

Comforting Clay Mask
zuiverend kleimasker voor
elk huidtype

Creamy Hydra Mask
romig kleimasker voor 
de droge huid

Charming Broccoli Seed Mask
kalmerend masker op basis van 
broccolizaad voor gelaat én haar

Clever Night Remedy
luxueuze all-in-one nachtverzorging 
voor een heldere, zijdezachte en 
zichtbaar jongere huid

Clearing Night Remedy 
ongeëvenaarde reinigende 
nachtverzorging tegen puistjes, 
onzuiverheden en glimmen

Comforting Night Remedy
extreem verzorgende en verfrissende 
nachtverzorging die komaf maakt 
met een droge huid

“Ik ben 17 jaar en heb last van een onzuivere huid. Ik heb een hekel aan die puistjes, maar ik wil ook geen 

zware behandelingen. Het Charcoal Detox Mask was mijn redding! In combinatie met de F1 crème is mijn 

huid nu altijd stralend en niet meer vet. Bye bye puistjes! Ik ben super blij.” Fien
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gelaatsreiniger met bloemenwater. 
ONS GEHE IM VOOR EEN STRALENDE HU ID :  TWEEMAAL PER 
DAG JE  GELAAT DUBBEL  RE IN IGEN .  EERST  GEBR U I K  JE  EEN 
RE IN IGER  OP OL I EBAS I S ,  DAN EEN OP WATERBAS IS .  Het resultaat? 
Een perfect zuivere huid die niet droog aanvoelt. Deze reiniger verwijdert wateroplos-
bare vuilrestjes alsof het niets is. Het zachte, plantaardige schuim komt van kokosnoten, 
reinigt intens en is tegelijk mild voor de huid. Citroenverbena verfrist en ontspant de 
huid. Verfrissende citrusoliën versterken en verkwikken. Calendula werkt dan weer 
zuiverend, verzachtend, wondhelend en jeukstillend.

Masseer een kleine hoeveelheid met draaiende bewegingen op een vochtig  
gelaat. Laat lichtjes opschuimen en spoel goed af. Weinig tijd? Gebruik Dedicated 
Face Wash onder de douche. Hou je van een vleugje magie? Gebruik deze gelaats-
reiniger met onze natuurlijke spons met zuiverende actieve houtskool voor een 
zichtbaar fijnere huidtextuur. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

“Ik zweer bij de dubbele reinigingsmethode: eerst de Advanced Precleanser en daarna de Dedicated Face 

Wash. Zwarte puntjes behoren tot het verleden en mijn huid is zuiverder dan ooit tevoren!” Eva





serum, oogverzorging, dag- en 
nachtverzorging in een.

BEN JE  K LAAR VOOR EEN REVOLUT I E  IN  HU IDVERZORGING?  
Wij bij RainPharma houden het graag eenvoudig. Deze verbluffende 4-in-1 formule 
is zowel serum, oogverzorging, dag- als nachtcrème en zorgt dankzij het anti-aging  
effect voor een zichtbaar betere uitstraling van je huid. Hoe we dat voor elkaar hebben  
gekregen? We selecteerden bijzonder kostbare, werkzame ingrediënten in een gepaste en  
natuurlijke matrix. Het sleutelingrediënt van deze zijdezachte, niet klevende formule is  
een extract uit rode alg dat volledig natuurlijk verkregen wordt. Het is 100% bio-afbreekbaar  
en afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Als een krachtig, natuurlijk schild beschermt  
het je huid tegen oxidatieve schade (vrije radicalen), ontstekingen, ongewenste bacteriën,  
roodheid en schade door straling van de zon. Doordat fijne lijntjes – weliswaar tijdelijk –  
vervagen en je huid tot 20% minder ruw wordt, krijg je een instant glamoureffect.

Breng ’s morgens en ’s avonds een dun laagje aan op een goed gereinigd en droog 
gelaat. Faithful Face Guard is de meest bijzondere dag- en nachtverzorging uit het 
RainPharma gamma. Specifieke huidproblemen vragen echter om een specifieke 
aanpak. Informeer bij je RainPharma specialist naar een aangepaste dag- en nacht- 
verzorging of een extra serum.

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s
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P ROBEER  OOK

Freshening Day Fluid
verfrissend en verzorgend serum 
voor de droge huid

Fine Day Fluid
ultiem anti-aging serum voor een 
zijdezachte huid

Flawless Day Fluid
reinigend serum tegen puistjes, 
onzuiverheden en glimmen

F1 - Fantastic Purifying Matte 
Lotion
zuivert, verzorgt en matteert 
de huid intens

F2 - Friendly Silky Soothing Cream
verzorgt de meest gevoelige huid in 
alle zachtheid

F3 - Fabulous Day & Night Moist
krachtig in zijn eenvoud: perfect 
voor de normale huid

F4 - Full-Force Moisturizing Balm
maximale voeding voor de rijpere 
of droge huid

Fascinating Broccoli Seed Oil
zuiverende en kalmerende olie 
boordevol antioxidanten 

“Mijn favoriete product is de Faithful Face Guard. Alles in één dus lekker makkelijk: 1 tube mee op reis,  

1 tube in de badkamer. Mijn huid is glad en gezond met een stralende glow. Het is ook de ideale basis voor 

make-up. Goed voor mij én voor de kids.” Els 



plantaardige douchegel. 
EEN HEERL I J KE  DOUCHE  I S  DE  ULT I EME ONTSPANN ING .  MET  EEN 
PLANTAARD IGE  DOUCHEGEL  ZORG JE  ERVOOR DAT OOK JE 
HU ID  VAN D I T  DAGEL I JKSE  R I TUEEL  GEN I ET .  Aromatherapy Essentials Skin 
Wash bevat uitsluitend ingrediënten van plantaardige oorsprong. De formule zonder zeep 
of detergenten maakt je huid schoon zonder haar uit te drogen. Dankzij de super geconcen-
treerde formule kan je met één fles van 500ml een jaar lang douchen of meer dan duizend 
keer je handen wassen. Goed voor je portemonnee én voor het milieu. De extreem frisse 
geur van citroengras neemt je bijvoorbeeld mee op een geurige, tropische reis. Het citroen- 
achtige parfum met lichtjes bittere ondertoon heeft bovendien een opmonterend effect. 

Eén druppel volstaat om je handen te wassen. Eén pompje is voldoende voor  
je hele lichaam. Je zal merken dat deze 100% plantaardige douchegel veel  
minder schuimt dan synthetische varianten. Schuim is goed om bellen te blazen,  
maar niet om een belangrijk orgaan als je huid te reinigen. Toch gek op  
schuim? Doe 1 pompje douchegel op RainPharma Body Wonder Towel of Liu’s 
Magic Sponge en geniet van een weldadig natuurlijk schuimmomentje.

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

   L ICHAAM
Aromatherapy Essentials is onze luxueuze 100% plantaardige lijn op basis van essentiële 
oliën. Je kan kiezen uit een brede waaier aan intense natuurlijke geuren. De Skin Washes 
zijn de paradepaardjes van de lijn en wonnen maar liefst 3 prestigieuze beauty awards. 
Daarnaast zijn alle geuren ook beschikbaar als essentiële olie: perfect om elke kamer 
in huis van een lekker geurtje te voorzien. Probeer ook de shampoo, conditioner en  
prebiotic skin lotion of experimenteer met de neutrale badproducten die je zelf een 
geurtje kan geven. 

Onze Skin Washes maken je 
huid niet alleen proper, 
maar trakteren je ook op een 
unieke ervaring. 
De 20 intense geuren komen 
recht uit de natuur en er is er 
altijd wel eentje die bij je mood 
of bij het moment past. 
Verspreid ze overal in huis: 
zet één of twee flesjes in de 
douche – eentje voor ’s morgens 
en eentje voor ‘s avonds,  
plaats een skin wash in de 
keuken en het toilet als 
handzeep, stop een flesje in je 
sporttas of toiletzak. Of waarom 
zou je niet zelf een persoonlijke 
geur maken door je favorieten 
te mixen?

PROBEER  OOK

Bonjour Therapy Shower Wash
premium doucheolie om energiek en 
geïnspireerd aan de dag te beginnen

Bonsoir Therapy Shower Wash
premium doucheolie om 
harmonieus en heerlijk ontspannen 
de nacht in te gaan

Zero Tolerance Body Wash
extreem milde douchegel voor de 
meest gevoelige huid, ook perfect in 
een babybadje

“Dankzij de Skin Washes heb ik geen jeukende schilferige huid meer. Ook bij mijn zoon Jules zie ik het  

verschil. De natuurlijke geuren maken de ervaring compleet. Voor ons geen kunstmatige parfums meer 

in de badkamer, maar heerlijk kruidige geuren. Thyme en Eucalyptus zijn een zegen als je een beetje  

verkouden bent: je voelt meteen het verschil. Douchen is nu pure ontspanning, een écht momentje voor 

mezelf voor de drukte van de dag begint .” Tine 
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aromatische huidolie. 
JEZELF  IN  DE  WAT TEN LEGGEN EN TOCH T I JD  W INNEN .  K L INKT 
TE  MOOI  OM WAAR TE  Z I JN?  After Oil - A Zest of Happiness is een bijzondere 
huidolie die je onder de douche aanbrengt op een natte huid en vervolgens kort afspoelt. 
Droogdeppen, aankleden en je bent klaar. Je huid is soepel en zacht als satijn zonder vet  
aan te voelen. Dé absolute publiekslieveling van RainPharma. 

Je douche afsluiten doe je met After Oil. Draai de kraan even dicht, breng After 
Oil aan op je natte huid, spoel heel kort af en dep je droog. Je huid voelt zacht en 
goed gevoed aan. Body lotion gebruiken is niet meer nodig.

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s

PROBEER  OOK

> onze andere after oils onder 
de douche:

Bonjour Premium After Oil
een oppeppende olie voor een 
energieke start
 
Superior After Oil
een luxueuze, neutrale olie waaraan 
je zelf je favoriete essentiële olie kan 
toevoegen

> verwen je je huid liever na de 
douche met een rijkelijke 
olie of body lotion, 
kies dan voor:

Sacred Seven Body Repair Oil 
deze droge lichaamsolie trakteert je 
huid op het allerbeste dat de natuur 
te bieden heeft

Bonsoir Premium Body Oil
een luxueus verwenmoment voor 
het slapengaan

Prebiotic Skin Lotion
het summum van plantaardige 
huidverzorging: ondersteunt de 
goede bacteriën op je huid

Fascinating Broccoli Seed Oil 
verfijnde olie gemaakt van 
broccolizaad die je huid
een kalmerende boost geeft ook na 
blootstelling aan de zon

Classic Hand & Body Lotion
dé basis klassieker: voedt en herstelt 
de natuurlijke balans van de huid



   HAAR
Ook je haar verdient de allerbeste zorgen. Daarom ontwikkelden we 100% plantaardige  
verzorgingsproducten voor je lokken: de perfecte geconcentreerde shampoo en de  
ultieme verzorgende conditioner.

plantaardige shampoo. 
PURE  SHAMPOO I S  ONS GEHE IM VOOR GEZOND HAAR DAT 
MOOI ,  ZACHT  EN GLANZEND I S .  Deze 100% plantaardige shampoo is een 
echte weldaad voor alle haartypes, ook voor gekleurd haar. De pure, geconcentreerde 
formule bevat enkel actieve, werkzame ingrediënten en wordt niet aangelengd met  
water. Waarom zouden we immers flessen vullen met iets dat gewoon uit de douche-
kraan stroomt? Deze zuivere shampoo reinigt je haar grondig maar in alle zachtheid 
en is tegelijk erg verzorgend. De frisse geur is afkomstig van de kostbare mix van de 20 
verschillende natuurlijke premium essentiële oliën van de Aromatherapy Essentials lijn.

Maak je haar eerst heel goed nat. Zo volstaat 1 nootje voor een weelderige  
haardos. Dat wil zeggen dat je met een flesje van 250ml van maar liefst 200 keer  
je haar kan wassen. Gebruik je voor het eerst een volledig plantaardige shampoo? 
Geef je haar dan een paar wasbeurten de tijd om te detoxen. Je zal zien dat je haar 
er uiteindelijk mooier van wordt. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h a a r t y p e s

“Sinds ik de Pure Shampoo gebruik heb ik nog amper last van haaruitval. Bovendien wordt mijn haar 

minder snel vet, voelt het zacht aan en glanst het meer. Ik kreeg onlangs zelfs een compliment van mijn 

kapper dat mijn haren er zo gezond uitzagen! Dat kan natuurlijk ook aan de combinatie met a.a.p. te 

danken zijn.” Charlotte
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verzorgende conditioner. 
NA EEN HEERL IJKE NATUURL IJKE WASBEURT MET PURE SHAMPOO,  
ZORGT AUTHENT IC CONDIT IONER VOOR DE F IN ISH ING TOUCH.
Deze 100% plantaardige verzorgende conditioner maakt je haar makkelijker doorkam-
baar na het wassen en geeft je lokken meer volume zonder je haar zwaar te maken. 
Natuurlijke siliconenvervangers doen je haar zachter aanvoelen en zorgen voor een  
gezonde glans. Authentic Conditioner is een verzorgende leave-on formule die je niet 
moet uitspoelen. Dankzij de vloeibare, melkachtige textuur kan je de conditioner  
makkelijk over je haar verspreiden. 

Breng aan na het douchen op handdoekdroog haar en verspreid over de haar-
lengtes, beginnend bij de haarpunten. Kam je haar vervolgens door en droog of 
style je lokken zoals je gewend bent. Geef je haar een paar wasbeurten de tijd 
om te wennen aan deze bijzondere natuurlijke leave-on formule. Na een korte 
detox-periode zal je merken dat je haar steeds zachter en mooier wordt. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h a a r t y p e s

PROBEER  OOK

> droog of pluizig haar?

Fascinating Broccoli Seed Oil
een paar druppeltjes op je haar 
doen wonderen, de olie geeft je 
lokken een glamoureuze glans

Charming Broccoli Seed Mask 
doet je haar glanzen, heeft een 
anti-frizz effect en werkt 
verzachtend op de hoofdhuid

“Mijn haren hebben even moeten wennen aan de Pure Shampoo en Authentic Conditioner maar mijn 

natuurlijke krullen hebben er nog nooit zo goed uitgezien! Ik kan deze twee producten niet meer missen.” 

Elfi 

“Mijn haardos is helaas wat dunner en ik knipte het kort om de ‘gaten’ minder zichtbaar te maken.  

Sinds kort gebruik ik de Pure Shampoo en durf ik mijn haar weer wat langer te laten. Mijn haar gaf wel 

een drogere indruk, dus probeerde ik op advies ook de Authentic Conditioner. Die is ook voor kort haar een  

echte must!  Ik heb opnieuw meer volume en mijn haar is zachter en valt vanzelf goed, geen wax meer nodig. 

Een weelderige haardos zal ik niet meer hebben, maar het maakt mij toch een tikkeltje gelukkiger.” 

Dominique





verfrissende voetbalsem. 
EEN VOETMASSAGE MET  DEZE  INTENS I E F  VOEDENDE BALSEM 
DOET  JE  LET TERL I J K  OP WOLKJES  LOPEN .  Repair & Protect Foot Balm 
is een echte allrounder en doet precies wat zijn naam belooft. De rijke formule op basis 
van karitéboter, amandel- en teunisbloemolie verzacht droge plekjes en herstelt kloofjes.  
Milde cosmetische zuren verminderen velletjes en gaan de vorming van eelt tegen. 
Tegelijk heeft deze voetbalsem een ontzwellend en verlichtend effect op vermoeide 
voeten dankzij de toevoeging van aromatische muntoliën die bovendien onaangename 
geurtjes verhinderen.

Masseer je voeten ’s morgens en ’s avonds met Repair & Protect Foot Balm en 
laat goed intrekken. Last van kloofjes of velletjes? Smeer je voeten rijkelijk in en 
trek sokken aan om de balsem goed te laten inwerken. Problematische voeten?  
Kies eerst voor een pedicure en vraag advies over producten die je voeten in geen 
tijd weer helemaal oppeppen. 

g e s c h i k t 
v o o r  a l l e 
h u i d t y p e s
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   VOETEN
Je voeten brengen je dag in dag uit overal naartoe. Hoog tijd om ze eens stevig in de 
watten te leggen!

PROBEER  OOK

Charcoal Detox Foot Scrub
een pikzwarte scrub met 
zuiverende actieve kool, 
gladmakende plantaardige 
scrubdeeltjes en cosmetische zuren

Revitalizing Foot Bath Oil
een badje met deze verkwikkende 
voetolie ontgeurt, verfrist en maakt 
je voeten super zacht

Nog meer verwennerij 
voor je voeten?

“Na het derde voetbad met Charcoal Detox Foot Scrub en Repair & Protect Foot Balm zijn mijn  

mini-kloofjes al helemaal weg.” Anna 



JE  BENT  WAT JE  EET  EN DAT MAG JE  HEEL  LET TERL I J K  NEMEN ALS  HET 
OP JE  HU ID  AANKOMT .  Onze huid wordt van binnenuit opgebouwd. Het is een 
zeer actief orgaan dat zich elke maand volledig vernieuwt vanuit de onderliggende lagen. 
Nieuwe huidcellen worden naar de oppervlakte geduwd waar ze na verloop van tijd weer 
sterven. Revitaliserende anti-aging crèmes en lotions hebben dus geen vat op de huid- 
opbouw omdat ze de tekorten aan bepaalde voedingsstoffen in je lichaam niet oplossen. 
Cosmetica heeft een verzorgende functie en hoogstens een zeer tijdelijk, optisch effect. 
Daarom benadrukken wij steeds het enorme belang van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl. Je huid wordt immers gemaakt van wat jij eet. 

echte huidverbetering start van 
binnenuit. 

HOE MOOI  HET  ALLEMAAL OOK KL INKT:  V I TAMINES  EN M INERALEN IN 
COSMET ICA HEBBEN HELAAS GEEN NUT .  Verzorgingsproducten zorgen voor een 
goede huidhygiëne en een verzorgde uitstraling, maar ze kunnen je huid niet opbouwen.  
Een gezonde levensstijl vormt de sleutel tot een stralende huid. Onze kwalitatieve  
orthomoleculaire voedingssupplementen zijn de perfecte aanvulling op een gezond en 
gevarieerd voedingspatroon. Daarom maken we dus al die ‘poedertjes’ en ‘pilletjes’. 

Dag- en nachtverzorging in een tabletje
Daily Boost en Mighty Night vormen de basis van elk RainPharma programma. Ze werken 
als een dag- en nachtcrème van binnenuit. Als aanvulling op Daily Boost en Mighty Night 
kan je een aantal producten toevoegen aan je dagelijkse routine. Je RainPharma specialist 
adviseert je graag. 

Wij geloven niet in mirakels. PROBEER  OOK

a.a.p.
anti.aging.powder 
Voedingssupplement met 
viscollageen, MSM, glucosamine 
(schaaldieren), chondroïtine, 
vitamine C, silicium, hyaluronzuur, 
mangaan en koper. 

“Voor mij is het abcdef-gamma 

een echte revelatie. Na jaren lang 

huidproblemen is mijn huid eindelijk 

egaal en zuiver. Daarnaast gebruik 

ik ook het a.a.p-powder: een echte 

boost voor mijn huid. Ideaal als 

kuur voor een event, feest, belangrijk 

moment om nog meer te stralen.” 
Sofie



MET EEN VOLLED IGE  RA INPHARMA KUUR  TOVER JE  IN  TWEE  MAANDEN 
T I JD  DE  BESTE  VERS I E  VAN JEZELF  TEVOORSCH I JN .  Elke week kom je langs bij 
je RainPharma specialist voor een gelaatsverzorging met verse, natuurlijke ingrediënten.  
Tussendoor ga je ook thuis met onze producten aan de slag. Tegelijk wordt je levens- 
stijl onder de loep genomen en bijgestuurd waar nodig. Twee maanden later kan jij de  
complimentjes oogsten. 

Het is cruciaal dat je tijdens deze kuur enkel RainPharma producten gebruikt. Omdat we  
een beetje chauvinistisch zijn natuurlijk, maar ook en vooral omdat we je een optimaal  
resultaat willen bezorgen. Daarom vragen we je om gedurende zestig dagen al je klassieke 
verzorgingsproducten aan de kant te schuiven, zelfs die waarvan je denkt dat ze natuurlijk  
zijn. Zo kunnen we bewijzen dat je huid zonder chemicaliën helemaal herleeft. Ben jij er 
klaar voor? Gebruik de bon op de volgende pagina!

professionele gelaatsverzorgingskuur. 
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Geldig tot 1 jaar na uitgifte. Enkel geldig in België. 
1 bon per persoon voor maximum 1 kuur en niet cumuleerbaar. 

Enkel geldig op de originele papieren versie uit de 10 Essentials brochure.

Made in Belgium. Crafted with Passion. Offered with Love.

SPREAD THE WORD #rainpharma

b o n
2O e 
K O R T I N G 
bij een kuur van 4 gelaatsbehandelingen 

N I E T  T E V R E D E N 
N A  1 S T E B E H A N D E L I N G

geld terug

✃


