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HUIDPROBLEMEN: 
Eerste tekenen van 
veroudering, dofheid 20+ 

Aanbevolen voor HUIDPROBLEMEN: 
Diepe rimpels, 
verminderde 
stevigheid en definitie 

50+ 
Aanbevolen voor HUIDPROBLEMEN: 

Vermoeidheid, 
rimpels, droogheid 
en ruwheid

ALLE 
LEEFTIJDEN 

Aanbevolen voor HUIDPROBLEMEN: 
Zichtbare rimpels, 
fijne lijntjes en 
droogheid

30+ 
Aanbevolen voor HUIDPROBLEMEN: 

Verminderde 
stevigheid en 
elasticiteit 

40+ 
Aanbevolen voor 

SCAN DE PAGINA MET 
DE ORIFLAME APP

Krachtig door wetenschap. 
Krachtig voor jou.

Je wil natuurlijk een optimale teint - zo jong en gezond 
mogelijk, elke dag. Als je er op je best uitziet, voel je je 
namelijk ook op je best, en dat is te zien. NovAge biedt 
wetenschappelijk geavanceerde huidverzorging, op maat 
gemaakt om aan de veranderende behoeften van je 
verouderende huid te voldoen - van de eerste lijntjes 
tot diepe rimpels. 
 
Elke lijn is samengesteld met unieke huidverjongende 
technologieën en plantaardige stamcelextracten,  

die samenwerken om het verouderingsproces te corrigeren 
en vertragen. Daarbij bieden we de 4-stappen NovAge 
huidverzorgingsroutine, voor de beste resultaten. Wanneer 
je huid extra zorg en aandacht nodig heeft, zoek dan in onze 
uitgebreide serie aanvullende verzorging, ontwikkeld om 
naadloos in je bestaande NovAge routine te passen. 
 
Met NovAge heb je alles dat je nodig hebt om je huidambities 
te realiseren zodat jij op elke leeftijd kunt genieten van een 
jonge, gezond uitziende huid, en vol zelfvertrouwen kunt stralen.

ALLE 
LEEFTIJDEN 

Aanbevolen voor HUIDPROBLEMEN: 
Hyperpigmentatie, 
ongelijkmatige en 
vlekkerige teint
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Plantaardig stamcelextract.
 De bewaker van je jeugd.

AGEREFLECT TM - O RI FL A ME'S 
U N I EKE WE TENSCHAPPELIJ KE 
H U I DVEROU D ERI N GSO N D ER ZO EK

Je huid bevindt zich in een voortdurende strijd tussen wat er 
in je lichaam gebeurt, en een veelvoud aan externe 
stressoren. Wanneer je ouder wordt neemt de natuurlijke 
afweer van je huid af, wat uiteindelijk resulteert in zichtbare 
tekenen van veroudering.  
 
Plantaardige stamcellen - de essentie van vitaliteit - zijn rijk 
aan beschermende werkstoffen die helpen de schadelijke 
factoren neutraliseren, waardoor de achteruitgang 
voorkomen en de veroudering vertraagd wordt.  
 
Met de nieuwste ontwikkelingen in biotechnologie 
bestuderen we de stamcellen van duizenden planten om 
diegene met antiverouderende eigenschappen te 
identificeren, en isoleren daarna de deeltjes met het 
krachtigste effect. 

Voor elke NovAge-lijn selecteren we unieke plantaardige 
stamcelextracten, en combineren ze met innovatieve 
technologieën om verschillende problemen te bestrijden, 
en wetenschappelijk bewezen resultaten te leveren.  
 
Dat is de kracht van plantaardig stamcelextract. 

VERTR A AG H U I DVERO U D ERI N G M E T PL ANTA ARD I GE 
STA MCELE X TR ACTEN 

Samen zorgen deze 
beschermende en 
bevorderende technologieën 
voor het onthullen van jouw 
meest jeugdige, gezonde huid 
- op elke leeftijd.

Plantaardige stamcelextracten 
zijn de perfecte partner voor 
onze krachtige stertechnologieën, 
die de huid helpen verjongen.

De plantaardige 
stamcelextracten in elke 
NovAge-lijn zijn als wachters 
van je jeugd, en helpen de 
huidstructuur beschermen en 
het verouderingsproces 
vertragen door schadelijke 
factoren te neutraliseren.

Schadelijke factoren in de huid 
leiden tot de afbraak van 
structurele componenten,  
wat uiteindelijk resulteert in 
zichtbare verouderingstekenen.

AgeReflectTM is Oriflame's unieke onderzoek naar de wetenschap achter huidveroudering. 
Ons onderzoek bevestigde dat de manier van verouderen volledig persoonlijk is. NovAge 
is gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek - elke lijn is op maat gemaakt om 
specifieke verouderingstekenen te bestrijden wanneer ze zich voordoen in het 
huidverouderingsproces - voor een jong en gezond uitziende huid op elke leeftijd. 

Plantaardige stamcellen zijn een natuurlijke en duurzame 
bron van actieve ingrediënten. Ze worden ontwikkeld in 
laboratoriumgecontroleerde omstandigheden, en hebben 
90% minder waterconsumptie nodig vergeleken met 
traditioneel geteelde planten, en ze zijn vrij van pesticiden 
en milieuverontreinigers.

WIST JE DAT? 
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Minstens 7x betere 
huid wanneer je de 
novage routine volgt 
- klinisch bewezen*

* Klinisch bewezen resultaat wanneer je de volledige huidverzorgingsroutine volgt 
vergeleken met een simpele routine - geldt voor NovAge Skinergise, Time Restore, 
Ecollagen en Ultimate Lift.

De NovAge huidverzorgingsroutine is jouw dagelijkse regime 
voor een gezond en jeugdig uitziende huid, op elke leeftijd.  
Door de producten te combineren bereik je de beste resultaten 
- het gaat om hoe je ze gebruikt, wanneer je ze gebruikt en hoe 
ze elkaar aanvullen. 
 
De routine is ontwikkeld om de kracht en synergie van jouw 
NovAge producten te maximaliseren, door een complete, 
jeugdbehoudende verzorging te realiseren in slechts vier 
zorgvuldig geselecteerde stappen. Elke stap bereidt je huid 
perfect voor op de volgende, en elk product is ontwikkeld  
om in perfecte harmonie met de anderen te werken.  
De wetenschappelijk ontwikkelde routine heeft wetenschappelijk 
bewezen resultaten. 
 
Het enige wat je hoeft te doen, is de routine twee keer per dag 
doorlopen en profiteren van de voordelen voor je huid!

REINIGEN

Reinig je huid tweemaal daags om 
onzuiverheden te verwijderen, en je huid 
voor te bereiden op een betere opname 
van de overige producten.

Reik naar een oogcrème om zorgen zoals 
lijntjes, zwellingen en donkere kringen aan 
te pakken.

Breng serum aan vóór de moisturiser om 
de effecten te boosten, en hydraterende, 
verjongende werkstoffen te leveren.

Gebruik de dagcrème om je huid te 
hydrateren en beschermen, en de 
nachtcrème om je huid te herstellen 
en aanvullen. 
 

BOOSTEN HYDRATEREN AANPAKKEN

Maak je gezicht en hals nat met warm 
water. Breng een pompje cleansing gel 
aan op de natte hand en masseer de gel 
zachtjes maar grondig in de vochtige huid 
met je vingers. Vermijd het ooggebied. 
Spoel af met warm water en dep de huid 
zachtjes droog met een zachte handdoek.

Gebruik een paar kleine stipjes crème per 
oog. Dep de crème in de huid langs de 
oogkas met je ringvinger of breng, indien 
aanwezig, aan met de roller-ball 
applicator tot het product geabsorbeerd 
is. Direct contact met de ogen vermijden.

Breng 5 kleine stipjes crème aan - op je 
voorhoofd, wangen, neus en kin. Gebruik 
je vingers om de crème gelijkmatig te 
verdelen over je gezicht tot het product 
volledig geabsorbeerd is. Vermijd het 
ooggebied.

Breng een pompje serum aan op de rug 
van je hand. Verdeel lichtjes en 
gelijkmatig over het gezicht met je 
vingertoppen. Vermijd het ooggebied. 
Wrijf zachtjes in het hele gezicht totdat het 
serum geabsorbeerd is.
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Laad je uitstraling op

Uitstraling is 25X* 
verbeterd

Hydratatie is 
geboost met 
89%**

Het leven verloopt met de snelheid van het licht, en je wilt geen 
seconde missen. Maar zelfs wanneer de dagen hectisch 

verlopen wil je er nog steeds fris, vlekkeloos en jeugdig uitzien, 
toch? Met NovAge Skinergise hoef je geen genoegen te nemen 
met minder, en niet op de resultaten te wachten. Geniet van een 

perfect uitziende, stralende huid vanaf de eerste dag... 
en nog lang daarna.

HUIDPROBLEMEN: 
Eerste tekenen van veroudering, dofheid 20+ 

Aanbevolen voor 

  NovAge Skinergise SET
Set van 5 producten van 
standaardformaat: cleanser, oogcrème, 
serum, dag- en nachtcrème. 

42723   €171,-

* Klinisch getest, NovAge Skinergise volledige routine,  
na 8 weken gebruik.

 
** Klinisch getest, NovAge Skinergise volledige routine,  

na 4 weken gebruik.

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE 
SKINERGISE TE ONTDEKKEN
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM DE EFFECTEN 
VAN EXTERNE FACTOREN OP JE 

HUID TE BEKIJKEN
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TAURINE ENERGISING TECHNOLOGY  
Met plantaardige taurine en Scandinavische algen, 

ontwikkeld om de cellen te boosten met energie en de huid te 
revitaliseren. Hydrateert direct en vermindert de tekenen 

van vermoeidheid en fijne lijntjes. 

Dankzij een unieke fusie van biotechnologieën heeft NovAge 
Skinergise bewezen de huid direct nieuwe energie te geven, 

en die te beschermen tegen schadelijke factoren.

METEEN:  
Helpt de huid nieuwe energie geven terwijl het zichtbare 

tekenen van vermoeidheid, fijne lijntjes en grove poriën 
vermindert. De uitstraling wordt verbeterd, de textuur wordt 

verfijnd en de huid ziet er intens gehydrateerd uit. Beschermt 
tegen schadelijke factoren van buitenaf. 

GELEIDELIJK:  
Revitaliseert de cellen en geeft ze nieuwe energie, waardoor ze 
optimaal kunnen functioneren. Het helpt ook tekenen van 
vermoeidheid verminderen, en vermindert zichtbaar fijne lijntjes, 
terwijl de vitaliteit van de huid behouden blijft. Helpt de huid 
energie, hydratatie en bescherming geven, terwijl het cellulaire 
metabolisme geboost wordt. 

Δ1Klinisch getest, NovAge Skinergise volledige routine. 

HUIDPROBLEMEN: 
Eerste tekenen van veroudering, dofheid 20+ 

Aanbevolen voor 

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

AÇAI PLANTAARDIG STAMCELEXTRACT  
Biedt antioxidant bescherming tegen vrije radicalen, boost de 
hydratatie en vult de werking van taurine aan, om de cellen en 
huid op te laden en energie te geven.

Bestrijdt klinisch bewezen alle eerste  
tekenen van verouderingΔ1
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Zorg voor je schoonheidsslaap.  
's Nachts herstelt je huid zich van de schade 

van overdag, dus het is cruciaal dat je een 
regelmatig slaappatroon hebt. Op je rug 
slapen kan ervoor zorgen dat je huid niet 
tegen het kussen drukt en wrijft, wat voor 

rimpels kan zorgen.

Toegevoegde niacinamide (vitamine B3) helpt 
de huidelasticiteit verbeteren, fijne lijntjes 
verminderen en een gezonde, evenwichtige 
huidbarrière bevorderen.

Energieboostend serum 
met taurine van natuurlijke 
oorsprong, laat de huid er 
meer gerevitaliseerd 
uitzien en aanvoelen. 
Geeft de huid onmiddellijk 
uitstraling terwijl het de 
zichtbaarheid van 
imperfecties en zichtbare 
poriën vermindert.

Perfectionerende 
oogcrème helpt het 
verschijnen van fijne 
lijntjes, zwellingen en 
donkere kringen rond de 
ogen minimaliseren terwijl 
het een mooie uitstraling, 
gezonde gloed en fris 
gevoel van hydratatie 
biedt.

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Day Cream SPF 30
50 ml. 

34511   €32,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Night Cream
50 ml. 

35075   €32,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Eye Cream
15 ml. 

34515   €26,- 

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection Serum
30 ml. 

34517   €40,- 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel
150 ml. 

33984   €32,- 

HYDRATEREN REINIGEN BOOSTENAANPAKKEN

Klinisch bewezen de hele 
nacht hydratatieΔ1

Δ1 Stratum Corneum. Night Cream alleen,  
na eerste gebruik.

NOVAGE EXPERT-TIP

Intelligente cleanser verwijdert 
onzuiverheden en verfrist je huid 
in één stap. Bevat een mix van 
hydraterende, kalmerende en 
reinigende technologieën met 
vitamine E, ontwikkeld om de 
huid schoon, getoniseerd, zacht, 
soepel en comfortabel te maken.

Reinigt de huid 
effectief -  
97% eens*

Ooggebied ziet 
er stralend uit 
– 80% eens*1

Samengesteld met 
hyaluronzuur, optische 
verlichters, cafeïne en 
Silver-Reflect Particles. 
Rollerball-applicator 
verkoelt en helpt de 
microcirculatie 
verbeteren.

Huid ziet er 
onmiddellijk 
gezond uit –  
90% eens*2

Pre-biotische werkstof  
helpt de celvernieuwing 
stimuleren, dode huidcellen 
verwijderen, poriën 
verkleinen en een 
gezondere micro-omgeving 
van de huid bevorderen.

Klinisch bewezen  
langdurige hydratatieΔ3 

Δ3 Stratum Corneum. Alleen Day Cream, na eerste 
gebruik. 

Dagcrème die meerdere vormen van bescherming biedt tegen 
schadelijke factoren, terwijl fijne lijntjes verminderd worden, de 
huidtextuur verbeterd wordt en er directe en langdurige hydratatie 
plaatsvindt. Revitaliserende nachtcrème helpt je huid herstellen 
van dagelijkse stress, en zorgt dat je 's ochtends wakker wordt met 
een uitgeruste, vernieuwde huid.

Met Pollution Protect Technology, ontwikkeld 
om de huid te beschermen tegen schade door 
externe factoren.* Consumententest % eens  

na 1e gebruik.
*1 Door consumenten getest, 

volledige routine, 4 weken 
gebruik.

*2 Door consumenten getest, 
Serum alleen, na eerste 
gebruik.
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Wens jij ook wel eens dat je je rimpels weg kon toveren, als je  
's ochtends voor de spiegel staat? Dat is precies wat je kunt doen 
met NovAge Ecollagen Wrinkle Power. Ecollagen Wrinkle Power 

is samengesteld om rimpels geleidelijk te corrigeren en de 
collageenproductie te boosten, en biedt ook een geweldige 

en directe transformatie.

Transformeer rimpels tot een gladde, 
stralende huid - vandaag nog

Vermindert 
rimpels direct 
met tot wel 49%
– klinisch 
bewezen*

* Klinisch bewezen meting van de rimpeldiepte bij gebruik 
van de NovAge Ecollagen Wrinkle Power Set. 

HUIDPROBLEMEN: 
Zichtbare rimpels, fijne  
lijntjes en droogheid30+ 

Aanbevolen voor 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power SET
5 producten van standaardformaat. 

42489   €212,- 

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE 
ECOLLAGEN TE ONTDEKKEN
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*Klinisch bewezen meting van de rimpeldiepte bij gebruik van de NovAge Ecollagen Wrinkle Power Set. 

Zichtbare rimpelafname vanaf dag 1!*

Samengesteld met gepatenteerde Tri-Peptide Technology, laag moleculair 
hyaluronzuur en edelweiss plantaardig stamcelextract. NovAge Ecollagen 

Wrinkle Power werkt op meerdere niveaus om het collageengehalte te boosten, de 
huid er gezonder uit te laten zien, te hydrateren en beschermen tegen schadelijke 
factoren. Transformeert rimpels direct en op de lange termijn - klinisch bewezen.

ONMIDDELLIJK:
laag moleculair hyaluronzuur maakt de huid voller door 

hydratatie, terwijl optische technologieën het huidoppervlak 
egaliseren en perfectioneren voor aanzienlijke, klinisch 

bewezen rimpelafname.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

GEPATENTEERDE TRI-
PEPTIDE TECHNOLOGY 

Gepatenteerde Tri-Peptide Technology 
helpt het collageengehalte stimuleren 

voor aanzienlijke rimpelafname.

HYALURONZUUR MET LAAG 
MOLECULAIR GEWICHT 

Hyaluronzuur met laag moleculair gewicht 
vult rimpels van binnenuit op om ze 

zichtbaar gladder te maken.

EDELWEISS PLANTAARDIG 
STAMCELEXTRACT 

Edelweiss plantaardig stamcelextract 
beschermt tegen de afbraak van 

collageen en hyaluronzuur in de huid om 
het verouderingsproces te helpen vertragen.

GELEIDELIJK:
gepatenteerde Tri-Peptide Technology stimuleert 
de productie van collageen om de dichtheid te verbeteren,  
en versterkt de huidstructuur om het volume van rimpels te 
verminderen. Plantaardig stamcelextract helpt schadelijke 
factoren in de huid neutraliseren en beschermt het collageen 
tegen afbraak, waardoor huidveroudering vertraagd wordt. 
Wanneer de textuur van het huidoppervlak gladder wordt,  
gaat je huid er steeds jonger uitzien.

HUIDPROBLEMEN: 
Zichtbare rimpels, fijne lijntjes en droogheid30+ 

Aanbevolen voor 
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Verrijkt met Optical Pearl 
Technology die het licht 
vangt en reflecteert  
over het huidoppervlak,  
om de textuur en teint  
te perfectioneren.

Intelligente cleanser verwijdert 
onzuiverheden en verfrist je huid in 
één stap. Bevat een mix van 
hydraterende, kalmerende en 
reinigende technologieën met 
vitamine E, ontwikkeld om de huid 
schoon, getoniseerd, zacht, soepel 
en comfortabel te maken.

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Day Cream SPF 35
50 ml. 

42426   €46,- 

  NovAge Ecollagen  
Wrinkle Power Night Cream
50 ml. 

33982   €46,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power  
Eye Cream
15 ml. 

33979   €33,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Serum
30 ml. 

33980   €54,- 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel
150 ml. 

33984   €32,- 

HYDRATEREN 
Superserum corrigeert 
rimpels met resultaten op  
de korte en lange termijn, 
voor een jeugdig gladde, 
stralende en gezond 
uitziende huid.

Herstellende oogcrème 
revitaliseert het ooggebied 
direct en helpt lijntjes en 
rimpels geleidelijk 
verminderen, en bestrijdt 
bovendien zwellingen, 
donkere kringen en 
uitdroging.

Rimpelcorrigerende dagcrème met UV-, vervuilings- en 
antioxidantbescherming, hydrateert en perfectioneert de huid direct. 
Intensief voedende nachtcrème herstelt de huid, zodat je wakker wordt  
met een zachte, gladde en stralende teint.

Reinigt de huid 
effectief -  
97% eens*1

*1 Consumententest % eens  
na 1e gebruik.

Verbetert 
meteen  
het uiterlijk 
van het 
ooggebied*
*Consumententest. * Consumententest. 

Huid voelt voller 
vanaf het 1e 
gebruik*

*1Consumententest met dag- en nachtcrème. *1Consumententest met dag- en nachtcrème.

Rimpels zien er  
gladder uit*1

Zachte, gladde huid  
in de ochtend*1

Met shea butter om de droge huid te herstellen 
en kalmeren, waardoor die zacht en soepel wordt.

Samengesteld met InstaSmooth Technology om 
de teint direct te helpen verfijnen.

REINIGEN BOOSTENAANPAKKEN

Zorg voor je huid, van binnen en van 
buiten. De innerlijke en uiterlijke verzorging 

van je lichaam zijn even belangrijk. Een gezond 
dieet dat rijk is aan bladgroenten en veel water 

drinken kan wonderen doen voor de conditie 
van je huid. Toegevoegde supplementatie kan 
jou helpen de voedingstekorten in je dieet aan 

te vullen, zodat je huid van binnenuit gevoed wordt.
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NOVAGE EXPERT-TIPMet innovatieve  
Pre-Biotic Active om  
de celvernieuwing te 
stimuleren en een goede 
huidgezondheid te 
bevorderen.
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE 

ULTIMATE LIFT TE ONTDEKKEN

Veranderen verminderde stevigheid en elasticiteit de manier 
waarop je jezelf ziet in de spiegel? Hier is de oplossing.  

NovAge Ultimate Lift is geavanceerde huidverzorging die is 
ontwikkeld om je huid te revitaliseren en de definitie van je 
gezichtscontouren te herstellen. Het boost de stevigheid en 

elasticiteit van je huid, egaliseert rimpels en herstelt de vitaliteit. 
Zo kun jij je weer als jezelf gaan voelen, en er ook zo uitzien!

Herstelt 40% van 
de afgenomen 
elasticiteit in 
slechts 4 weken!*
* Klinisch getest met de volledige Novage Ultimate Lift 

Set vs cleanser en day cream.

HUIDPROBLEMEN: 
Verminderde stevigheid en elasticiteit 40+ 

Aanbevolen voor 

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define SET
Set van 5 volledige producten. 

44941   €239,-

Geef jouw huid de ultieme lift
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Voor een meer gedefinieerde gezichtsvorm met  
een stevigere, elastische en fris uitziende huid.

NovAge Ultimate Lift is in staat om klinisch bewezen resultaten te bieden, 
dankzij een krachtige combinatie van AspartoLift Technology, buddleja 
plantaardig stamcelextract en gepatenteerde Tri-Peptide Technology.  

De held, AspartoLift, is onze eigen gepatenteerde technologie, die bewezen 
heeft de huideigen productie van collageen en elastine te activeren.

GELEIDELIJK:
gepatenteerde AspartoLift Technology verjongt de huideigen 
collageen- en elastineproductie om de stevigheid en 
elasticiteit te verbeteren, en meer gelifte en gedefinieerde 
gezichtscontouren te bevorderen. Geptatenteerde Tri-Peptide 
Technology boost de collageenproductie om rimpels te 
verminderen. Buddleja plantaardig stamcelextract beschermt 
tegen collageenafbraak en neutraliseert vrije radicalen 
om het verouderingsproces te vertragen.

ONMIDDELLIJK:
intensieve complexen van hydraterende en voedende 

ingrediënten herstellen de huid en maken die zacht, glad en 
verfrist. Laag moleculair hyaluronzuur in de oogcrème en het 
serum drenken de huid met vocht, om die van binnenuit op te 

vullen en rimpels te verminderen.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

HUIDPROBLEMEN: 
Verminderde stevigheid en elasticiteit 40+ 

Aanbevolen voor 

GEPATENTEERDE 
ASPARTOLIFT TECHNOLOGY

bevordert de collageen- en 
elastineproductie voor een stevigere, 

meer elastische huid en meer 
gedefinieerde gezichtscontouren.

BUDDLEJA PLANTAARDIG 
STAMCELEXTRACT

helpt beschermen tegen de afbraak van 
collageen, en biedt antioxidant bescherming 

om huidveroudering te vertragen.

GEPATENTEERDE 
TRI-PEPTIDE TECHNOLOGY

boost de collageenproductie om de huid 
er voller en gladder uit te laten zien.
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Met laag moleculair 
hyaluronzuur voor een 
volumiserend effect, en 
Tri-Peptide Technology om 
de collageenactiviteit in de 
huid te vergroten. 

Samengesteld met cafeïne, 
dat bekend staat om zijn 
capaciteit zwellingen en 
donkere kringen rond de 
ogen te verminderen.

Intelligente cleanser verwijdert 
onzuiverheden en verfrist je huid in 
één stap. Bevat een mix van 
hydraterende, kalmerende en 
reinigende technologieën met 
vitamine E, ontwikkeld om de huid 
schoon, getoniseerd, zacht, soepel 
en comfortabel te maken.

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Day Cream 
SPF 15
50 ml. 

34510   €50,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Night Cream
50 ml. 

34549   €50,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Eye Cream
15 ml. 

34552   €35,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Serum
30 ml. 

34550   €62,- 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel
150 ml. 

33984   €32,- 

HYDRATEREN 
Voedende oogcrème die de 
huid rond de ogen bewezen 
lift, verstevigt en verfrist - 
direct. Vermindert donkere 
kringen, rimpels en 
zwellingen effectief.

Reinigt de  
huid effectief 
- 97% eens*1

*1 Consumententest % eens  
na 1e gebruik.

Lift de 
oogcontouren 
aanzienlijk*4

*4 Consumententest met 
oogcrème door een panel  
van 78 vrouwen.

Zijdezacht 3D superserum lift, 
verstevigt en vermindert 
rimpels geleidelijk, voor meer 
gedefinieerde 
gezichtscontouren. Maakt de 
huid direct voller en gladder.

Boost de 
effecten van de 
dag- en 
nachtcrème∆2

∆2  Klinisch getest met Novage 
Ultimate Lift Day/Night 
Creams & Day/Night/Serum.

Volumiserende en hydraterende dagcrème met SPF 15 is ontwikkeld om te 
liften, verstevigen en rimpels aanzienlijk te verminderen - voor een huid die 
er fris en gerevitaliseerd uitziet. Rijke, supervoedende nachtcrème biedt 
intensieve voeding 's nachts en vermindert tekenen van veroudering 
aanzienlijk tijdens de meest actieve uren van de huid - wanneer je slaapt!

De huid ziet er voller uit, met 
minder rimpels*1

*1Consumententest met dag- en nachtcrème door een panel van 71 vrouwen.

Maakt de huid effectief 
steviger*1

Met FreshProtect Technology, die een 
geconcentreerde mix van humectanten 
gebruikt om de huid vol en stralend te houden.

NightRecover Elixir vult de huid aan met vocht 
en voeding, dankzij een uitgebreid complex 
van humectanten en emolliënten.

REINIGEN BOOSTENAANPAKKEN

Laat je huidverzorgingsroutine niet 
stoppen bij je kaaklijn. De huid van je hals is 

heel kwetsbaar en vraagt om serieuze 
aandacht, omdat het één van de 

lichaamsdelen is waar verouderingstekenen 
zich voor het eerst laten zien - hoewel we 

allemaal de neiging hebben dit te vergeten. 
Gebruik geen druk bij het aanbrengen van 
je producten. Wees voorzichtig en masseer 

met opwaartse bewegingen, voor een 
liftend effect.
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE TIME 

RESTORE TE ONTDEKKEN

Echte schoonheid draait niet om perfectie; het gaat om lekker in 
je vel zitten. NovAge Time Restore zorgt ervoor dat jij de 

veranderingen van het leven kunt koesteren, door te herdefiniëren 
wat het betekent om een rijpere huid te hebben, en te zorgen dat 

jij van buiten uit kunt stralen hoe je je van binnen voelt.

Een herdefinitie van de rijpe huid

94% van de 
vrouwen met een 
rijpe huid vindt 
dat de huid meer 
elastisch en 
gevoed is*

  NovAge Time Restore SET
5 producten van standaardformaat. 

31774   €261,-

HUIDPROBLEMEN: 

Diepe rimpels, verminderde stevigheid 
en definitie 

50+ 
Aanbevolen voor 

* Consumententest met de NovAge Time Restore 
huidverzorgingsset. 
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Heeft klinisch bewezen de rijpe huid te verbeteren**

HET BEGRIJPEN VAN HORMONAAL 
VEROORZAAKTE AFNAME 
Tijdens de menopauze neemt het 
oestrogeengehalte sterk af. 
Oestrogeen is essentieel voor de 
collageensynthese en waterhoudende 
moleculen die de huid stevig, 
gehydrateerd en soepel houden. 
Wanneer er te weinig van is vertraagt 
de collageensynthese, en versnelt de 

NovAge Time Restore geeft de rijpe huid alles dat hij nodig heeft om er zo 
mooi mogelijk uit te zien. Het krachtige duo GenisteinSOY Technology en 

weegbree plantaardig stamcelextract voedt en hydrateert intensief voor 
een dichtere, meer weerbare huid met meer gedefinieerde 

gezichtscontouren, en minder geprononceerde diepe 
rimpels en ouderdomsvlekjes.

GENISTEINSOY TECHNOLOGY 
GenisteinSOY Technology helpt de huideigen collageen- en 

watergehaltes stimuleren en zorgt voor meer dichtheid in de 
huid en minder diepe rimpels.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

WEEGBREE PLANTAARDIG STAMCELEXTRACT 
Weegbree plantaardig stamcelextract helpt de afbraak van de 
huideigen structurele matrix remmen om de stevigheid te 
behouden en het ontwikkelen van ouderdomsvlekjes 
te verminderen. 

HUIDPROBLEMEN: 
Diepe rimpels, verminderde stevigheid en definitie 50+ 

Aanbevolen voor 

afbraak. Als resultaat wordt de huid 
droger, minder weerbaar en minder 
elastisch, met diepere rimpels en 
minder gedefinieerde 
gezichtscontouren.
 
Wanneer je ouder wordt is er ook een 
afname van de melanineproducerende 
cellen (melanocyten) in de onderste 

laag van de epidermis. Om dit te 
compenseren gaan de cellen harder 
werken om de huid te beschermen tegen 
UV-schade. In combinatie met de 
collageenafname zorgt dit ervoor dat de 
melanine zich verspreidt en ophoopt in 
clusters, die wij herkennen als 
ouderdomsvlekjes. 

**Klinische test voor hydratatie met de NovAge Time Restore huidverzorgingsset.
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De huid rond je lippen en ogen is dunner en 
kwetsbaarder dan de rest van je gezicht. 

Daardoor is het vatbaarder voor uitdroging en 
beschadiging. Het is essentieel om deze 

gebieden met speciale aandacht te 
behandelen, en extra voorzichtig te zijn bij het 

aanbrengen van je huidverzorgingsproducten. 
Het is ook een goed idee om de huid rond je 

lippen en ogen een half uur voor het 
aanbrengen van je cosmetica te hydrateren, 

en na het verwijderen daarvan, om de 
vorming van rimpels te voorkomen.

Samengesteld met 
zoethout, dat isoflavonen 
bevat die de teint verlichten 
en verhelderen.

Verrijkt met ogentroostextract dat de 
haarvaatjes in het ooggebied versterkt, 
voor verbeterde microcirculatie en het 
verminderen van donkere kringen.

  NovAge Time Restore Multi 
Correcting Day Cream SPF 15
50 ml. 

32627   €57,- 

  NovAge Time Restore 
Regenerative Night Cream
50 ml. 

32628   €57,- 

  NovAge Time Restore 
Eye & Lip Cream
15 ml. 

32629   €41,- 

  NovAge Time Restore 
Revitalising Serum
30 ml. 

32630   €71,- 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel
150 ml. 

33984   €32,- 

Alles-in-één oog- en 
lipcrème herdefinieert  
de oogcontouren, en 
vermindert het verschijnen 
van oog- & liprimpels en 
donkere kringen onder  
de ogen.

Intelligente cleanser verwijdert 
onzuiverheden en verfrist je huid  
in één stap. Bevat een mix van 
hydraterende, kalmerende en 
reinigende technologieën met 
vitamine E, ontwikkeld om de huid 
schoon, getoniseerd, zacht, soepel 
en comfortabel te maken.

Reinigt de huid 
effectief - 
97% eens*1

*1 Consumententest % eens na 
1e gebruik.

Meer gedefinieerde 
oog- & bovenlip-
contouren 77%*

*Consumententest. * Consumententest.

Dit revitaliserend serum 
hydrateert intensief, maakt de 
teint mooier en stimuleert de 
natuurlijke uitstraling, voor 
een gezicht dat er compleet 
verfrist, vernieuwd en 
verjongd uitziet.

Herstelt het 
huiduiterlijk 
zichtbaar na slechts 
1 week*

Multicorrigerende dagcrème met SPF 15 hydrateert intensief voor  
meer gedefinieerde contouren, en minder zichtbare rimpels en 
ouderdomsvlekjes. Voedende nachtcrème vult de huid 's nachts aan  
en helpt diepe rimpels egaliseren, de gezichtscontouren definiëren,  
de stevigheid verbeteren en ouderdomsvlekjes verminderen.

Egaliseert diepe 
rimpels 82%*1

*1 Consumententest met de NovAge Time Restore 
huidverzorgingsset.

*1 Consumententest met de NovAge Time Restore 
huidverzorgingsset.

Huid voelt steviger & 
gedefinieerder 88%*1

Hyaluronzuur helpt een optimaal vochtgehalte 
in de huid bevorderen en behouden.

Natuurlijke moerasbloem- en zwarte 
bessenolie zitten boordevol voedende 
vetzuren die een superzachte, gladde  
en soepele huid bevorderen.
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE 
BRILLIANCE TE ONTDEKKEN

Zet je stralende 
beauty aan

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Set
Set van 5 volledige producten. 

44680   €222,-

Vermindert alle 
opvallende 
huidverkleuringen 
en donkere vlekjes 
in slechts 2 weken*

*Consumententest. Ben je gefrustreerd door een doffe, ongelijkmatige, vlekkerige 
teint? NovAge Brilliance zet huidverkleuringen uit◊ en zet je 

stralende beauty aan - zodat jij er vlekkeloos perfect uit  
kunt zien, en je ook zo voelt.

◊Gebaseerd op Skin Tone Regulator Technology-activiteit op MITF –  
een pigmentregulator – in vitro getest.

HUIDPROBLEMEN: 
Hyperpigmentatie, ongelijkmatige en vlekkerige teint
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Hyperpigmentatie en huidverkleuringen 
worden meestal veroorzaakt door 
oxidatieve stress in de huid, die 
getriggerd kan worden door factoren 

AQUA-BANK MOISTURE 
STRATEGY 

Biedt en behoudt vocht in de 
huidbarrière om de huid vol en glad te 
houden, en zorgt dat licht gelijkmatig 
weerkaatst wordt voor een stralende, 

heldere teint.

1e Oriflame-set die klinisch bewezen de uitstraling 
en helderheid verbetert*

WAT VEROORZAAKT 
HYPERPIGMENTATIE?

SKIN TONE REGULATOR 
TECHNOLOGY 

Zet de melanineproductie uit◊. 
Vermindert hyperpigmentatie en 

andere huidverkleuringen.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

◊Gebaseerd op Skin Tone Regulator Technology-activiteit op MITF – een pigmentregulator – in vitro getest.

NovAge Brilliance is gebaseerd op Skin Tone Regulator Technology, 
weegbree plantaardig stamcelextract en Aqua-Bank Moisture 

Strategy om een ongelijkmatige teint, hyperpigmentatie zoals donkere 
vlekjes en 3 veelvoorkomende verkleuringen (rood, gelig en dof/
grauw) te verbeteren, en een heldere, stralende teint te onthullen.

*Klinische test

WEEGBREE PLANTAARDIG 
STAMCELEXTRACT 

Helpt de effecten van oxidatieve stress 
neutraliseren om alle opvallende 
huidverkleuringen te bestrijden.

HUIDPROBLEMEN: Hyperpigmentatie,  
ongelijkmatige en vlekkerige teint

zoals blootstelling aan UV en vervuiling, 
hormonale schommelingen en 
levensstijlfactoren zoals slechte voeding 
en stress. Oxidatieve stress beschadigt en 
verstoort veel verschillende huidfuncties, 
inclusief de melanineproductie - het 
huidpigment dat verantwoordelijk is voor 

het definiëren van de tint. Dit resulteert in 
een huid met vlekkerige gebieden - met 
name rood, gelig of dof/grijs.   
 
NovAge Brilliance-technologieën en 
ingrediënten helpen hyperpigmentatie en 
andere huidverkleuringen bestrijden. 
Klinisch getest.
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Bright-Eye Complex helpt 
de frisheid en uitstraling 
van het ooggebied 
herstellen, en biedt 
antioxidantbescherming.

Heldere teint 
met een frisse, 
gezonde 
uitstraling –  
78% eens*

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Day Cream SPF30
50 ml. 

35744   €46,- 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Night Cream
50 ml. 

35745   €46,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Eye Cream
15 ml. 

35746   €31,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Serum
30 ml. 

34509   €52,- 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel
150 ml. 

33984   €32,- 

Reinigt de huid 
effectief -  

97% eens*1

*1 Consumententest % eens 
na 1e gebruik.

Intelligente cleanser verwijdert 
onzuiverheden en verfrist je 
huid in één stap. Bevat een mix 
van hydraterende, kalmerende 
en reinigende technologieën 
met vitamine E, ontwikkeld om 
de huid schoon, getoniseerd, 
zacht, soepel en comfortabel 
te maken.

HYDRATEREN REINIGEN BOOSTENOGEN

Bescherm jezelf elke dag tegen de zon, 
zelfs wanneer het bewolkt is! Zonblootstelling 

is een van de grootste boosdoeners op het 
gebied van huidveroudering en 

hyperpigmentatie. Daarom is het belangrijk 
om een moisturiser met een SPF te gebruiken. 

Voor nog meer bescherming kun je daar 
zonnebrandcrème overheen aanbrengen. 

Onthoud goed dat je zonnebrand altijd als 
allerlaatste aanbrengt.

NOVAGE EXPERT-TIP

 

Gebruik de voedende, 
hydraterende oogcrème 
om huidverkleuringen te 
verbeteren en een 
helder, stralend 
ooggebied te onthullen.

Meer stralende 
oogcontouren 
- klinisch 
bewezen*

Reik naar het serum om je 
huid direct te hydrateren 
en kalmeren, en de teint 
en textuur van een 
ongelijkmatige huid te 
verbeteren.

Helpt de 
zichtbaarheid van 
donkere vlekjes 
verminderen*

Breng de dagcrème aan om huidverkleuringen te verbeteren, en 
de huid te beschermen tegen omgevingsfactoren. Gebruik de 
herstellende nachtcrème voor een stralende, egale teint bij het 
wakker worden. 

Een stralende, egale 
teint bij het ontwaken*

Verrijkt met Acti-Soothe 
Technology - een natuurlijk 
extract van de candeia-
boom met de capaciteit  
om specifieke 
ontstekingsmarkers te 
remmen en de huid te 
kalmeren.

Met City Shield Technology, 
dat SPF 30 biedt en is 
ontwikkeld om de huid te 
beschermen tegen UV-stralen 
en vervuiling.

Vita-Bright Technology 
gebruikt de kracht van 
niacinamide om de huid 
te beschermen tegen 
verkleuringen en de 
huidbarrière te versterken.

*Klinische test *Klinische test

*Consumententest.

*Consumententest.
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM NOVAGE MEN  

TE ONTDEKKEN

Complete tijdbestrijdende 
oplossing voor mannen

**Expertise klinische evaluatie met NovAge Men Set. 

Als je een man bent die er altijd op zijn best uit wil zien, is investeren 
in je huid essentieel voor de lange termijn. NovAge Men biedt de 
complete, rechtstreekse oplossing, met een leeftijdsbestrijdende 

routine die speciaal is ontwikkeld voor de unieke behoeften van de 
mannenhuid. Hij is verdeeld over 4 simpele stappen die elk de basis 
leggen voor de volgende, en kost van begin tot eind maar 2 minuten.

Klinisch bewezen 
antivermoeidheidseffect! 
Verbetert: 
• Rimpelafname** 
• Gladheid van de huid** 
• Hydratatie*  
• Huidflexibiliteit** 
• Strakheid van de huid** 

*Klinisch getest met de NovAge Men Set. 

HUIDPROBLEMEN: 
Vermoeidheid, rimpels, 
droogheid en ruwheid

ALLE 
LEEFTIJDEN 

Aanbevolen voor 

  NovAge Men SET
Bevat 4 producten van 
standaardformaat. 

29446   €149,- 
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Hoogwaardige verzorging voor een frisse,  
jong uitziende huid

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN:

BAOBAB ANTI-AGEING 
TECHNOLOGIE  

Bestrijdt de huidverouderende effecten van versican, een 
significante biomarker die bijdraagt aan de vorming  

van rimpels. Klinisch bewezen om de tekenen van 
vermoeidheid te verminderen.

COFFEA BENGALENSIS PLANTAARDIG 
STAMCELEXTRACT  
Helpt het cellulaire energiegehalte boosten - het produceert een 
energetisch effect dat het gezonder functioneren van de cellen 
bevordert, en een gebooste antioxidant capaciteit die de huid 
kan helpen beschermen.

Om aan de specifieke behoeften van de mannenhuid te 
voldoen is NovAge Men samengesteld met baanbrekende 

bioactieve technologieën - Baobab antiverouderende 
technologie en vitaliserend Coffea Bengalensis 

plantaardig stamcelextract.

HUIDPROBLEMEN: 
Vermoeidheid, rimpels, 
droogheid en ruwheid

ALLE 
LEEFTIJDEN 

Aanbevolen voor 

DE UNIEKE KENMERKEN 
VAN DE MANNENHUID 
Onderzoek heeft aangetoond dat de 
mannenhuid heel anders is dan die van 
vrouwen. Dit is te danken aan testosteron, 
wat de mannenhuid dikker en weerbaarder 
maakt. Testosteron veroorzaakt ook 
gezichtshaar. Hierdoor moeten mannen zich 

scheren, wat extra stress voor de huid met zich 
meebrengt. Bovendien heeft een door 
testosteron beïnvloede huid een grotere 
hoeveelheid cellen, wat betekent dat de huid 
harder werkt en meer energie nodig heeft. 
Zonder energie zal het jeugdige uiterlijk snel 
vervagen, en beginnen tekenen van veroudering 
tevoorschijn te komen.

Er is pas sinds kort nog een ontdekking gedaan 
over de mannenhuid. Er is aangetoond dat  
een proteïne met de naam versican een 
aanzienlijke rol speelt bij veroudering. 
Wanneer deze manspecifieke biomarker 
geleidelijk aan afneemt, veroorzaakt dit een 
afname van huidspanning en een toename  
van rimpelvorming.
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Rollerball-applicator 
verkoelt en helpt de 
microcirculatie 
verbeteren.

  NovAge Men Purifying 
& Exfoliating Cleanser
125 ml. 

33198   €24,- 

HYDRATEREN 

  NovAge Men 
Eye Rescue Gel
15 ml. 

33199   €28,- 

  NovAge Men Energising 
& Hydrating Booster
50 ml. 

33200   €48,- 

  NovAge Men Intense  
Anti-Ageing Face Gel Lotion
50 ml. 

33201   €38,- 

  NovAge Men High Definition Shaving Gel
200 ml. 

35864   €24,- 

  NovAge Men Soothing Aftershave Gel
100 ml. 

35865   €29,- 

Knijp voorzichtig in de 
tube en rol over de 
gereinigde huid om 
tekenen van 
vermoeidheid te 
verminderen en 
oogrimpels te bestrijden, 
voor een frissere en 
jongere look.

Breng de cleanser aan op 
gezicht en hals om dode 
huidcellen en onzuiverheden te 
verwijderen en je huid vrij van 
vet en talg te maken, zodat hij 
klaar is voor de moisturiser. 
Goed afspoelen na gebruik.

Masseer de lotion in je 
huid voor langdurige, 
revitaliserende 
hydratatie, terwijl 
tekenen van 
veroudering bestreden 
worden.

Masseer de booster in je 
huid om direct te 
vitaliseren, kalmeren en 
hydrateren, en een 
dubbele vochtboost te 
geven voor je NovAge 
Men Intense Anti-Ageing 
Face Gel Lotion.

Reinigt diep 
en zuivert - 
93% eens*

*Consumententest 

*Consumententest 

*Consumententest *Consumententest 

Bestrijdt een 
vermoeide 
look – 
87% eens*

Huid voelt 
onmiddellijk vol 
energie & 
gehydrateerd 
– 90% eens*

Vermindert 
zichtbaar de 
tekenen van 
veroudering 
– 78% eens*

Met antioxidant gingko 
om de huid te kalmeren, 
de vochtverzorging en 
de collageensynthese 
te stimuleren.

Aftershave gel  
met lichte textuur 
hydrateert, kalmeert 
en verzorgt huid  
en haar.

Verkoelende 
gel-naar-schuim 

formule voor  
een glad 

scheerresultaat, 
terwijl de huid 

gekalmeerd, 
gehydrateerd en 

verzorgd wordt.

REINIGEN BOOSTENAANPAKKEN

Scheer je 's avonds. Tenzij je 
overdag absoluut gladgeschoren 
moet zijn, kan 's avonds scheren 
je veel voordelen opleveren.  
Je bent meer ontspannen en de 
haartjes staan verder van de 
huid, waardoor je een gladder 
resultaat krijgt. Bovendien heeft 
je huid 's nachts tijd om te 
herstellen.

Samengesteld met 
Japanse zwarte 
houtskool en 
exfoliërende, polijstende 
deeltjes van natuurlijke 
oorsprong om dode 
huidcellen te verwijderen 
en de poriën te zuiveren.

Matterende, vetvrije 
formule wordt snel 
opgenomen om onmiddellijk 
te revitaliseren, hydrateren, 
kalmeren en verkoelen.
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM DE VIDEO TE 

BEKIJKEN

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP EN LEES MEER OVER 

DUBBELE REINIGING

  NovAge Skin Priming 
Essence
150 ml. 

33987   €24,- 
OPHTHALMOLOGISCH GETEST Tweemaal daags (ochtend en avond) 

aanbrengen op gezicht, hals en 
decolleté na het reinigen. Breng 
zachtjes aan met je vingers of een 
wattenschijfje, vermijd het ooggebied. 
Laat je huid het absorberen. 
Niet afspoelen. 

87% eens dat de  
huid getoniseerd 
en verzorgd voelt* 
* Consumententest met NovAge Skin Priming Essence, 
vanaf het eerste gebruik. 

Een huidherstellende essence die 
jouw huid op de korte en lange 
termijn een frissere look geeft. 
Vermindert klinisch bewezen het 
uiterlijk van poriën, en bevordert  
een evenwichtige en zichtbaar 
jongere teint.

Helpt de huidbarrière 
behouden en bevordert een 

gezond uitziende teint. 
Verbetert bewezen de algehele 
huidconditie. Het stimuleert het 

natuurlijke celvernieuwingsproces, 
helpt de huidtextuur egaliseren 

en vermindert het uiterlijk van 
poriën terwijl het de huid 

gehydrateerd houdt.

Buitengewoon 
schoon, 
geweldig 
gevoed
Een luxe, reinigende ervaring met 
een olie die meteen vuil en vet 
wegsmelt, dat bestand is tegen 
reiniging op waterbasis. Helpt de 
poriën zuiveren, de teint verhelderen 
en maakt de huid prachtig 
gehydrateerd, glad en verfrist.

Knijp 1-2 pompjes cleanser in je hand. Breng aan 
op de droge huid. Richt je meer op de T-zone 
wanneer die vet is. Maak je handen vochtig en 
masseer in de huid tot de olie is veranderd in een 
melkwitte lotion. Goed afspoelen met water. 
Gebruik elke ochtend en avond. Voor een dubbele 
reiniging, vervolgen met je gewone cleanser.

De essentie van 
een gevoede, 
gezonde huid

  NovAge Facial Cleansing Oil
150 ml. 

38828   €32,- 

CLEANSING OIL TECHNOLOGY 
Samengesteld met een mix van oliën, 
inclusief avondsleutelbloemolie,  
brengt moeiteloos aan op de huid en 
verandert bij contact met water in een 
melkachtige lotion, die je tegelijk met 
alle onzuiverheden wegspoelt om je 
huid zacht en glad te laten voelen.

MARINE PREBIOTIC

GEBRUIK: 
GEBRUIK: 

Voedt en geeft de huid 
een gehydrateerd 
gevoel - 97% eens*
*Consumententest 
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  NovAge Intense Skin 
Recharge Overnight Mask
50 ml. 

33490   €35,- 

  NovAge Skin Renewing Peel
100 ml. 

33988   €24,- 

Huid ziet er meteen 
vernieuwd uit - 94%*

*Consumententest % eens na het eerste gebruik. 

8 uur schoonheidsslaap in een potje*

Intense 
hydratatie 
& voeding 
vanaf het 
eerste gebruik 
- 92%**

Gebruik één of twee keer per week. Aanbrengen over je nachtcrème 
en in laten trekken. Vermijd het ooggebied. Niet uitspoelen. 
 
Gebruik voor het beste resultaat in combinatie met de NovAge-lijn 
die het beste bij je huidbehoeften past.

GEBRUIK:

*Consumententest 

**Consumententest % eens 

De NovAge Skin Renewing Peel 
exfolieert op milde maar effectieve 
wijze de buitenste laag dode 
huidcellen om de nieuwe huid 
eronder tevoorschijn te toveren.  
De peel bevordert intense 
huidvernieuwing, waardoor  
de huidtextuur verbeterd wordt  
en de huid heerlijk glad wordt  
met een heldere teint.

Exfolieer voor 
een jongere 
look Intensief leave-on masker verwent je huid met diepe voeding en 

hydratatie, en wist tekenen van vermoeidheid. Laat de huid er uitgerust 
en stralend uitzien, met hernieuwde vitaliteit, wanneer je 's ochtends 

wakker wordt.

GEBRUIK:

Samengesteld met 
voedzame inca 
inchi-olie en 
cupuaçuboter die de 
huidbarrière helpen 
versterken en 
beschermen, voor beter 
vochtbehoud. 
Hyaluronzuur helpt de 
huidtextuur voller en 
gladder maken.
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Gebruik twee keer per week in de avond  
(niet op aaneengesloten dagen). Reinig de 
huid en dep droog met een handdoek. Egaal 
aanbrengen op gezicht en hals, het ooggebied 
vermijden. Ontspan 20 minuten. Masseer voor 
het beste resultaat overtollig product zachtjes 
in de huid met ronddraaiende bewegingen 
gedurende 1 minuut. Spoel af met warm water 
en dep de huid droog. Breng daarna je 
normale NovAge serum en hydraterende 
crème aan. Vermijd blootstelling aan de zon.

Samengesteld met een 
efficiënte mix van 
alphahydroxyzuren (AHA) 
en bètahydroxyzuren 
(BHA), en bevat daarnaast 
granaatappelenzymen, 
bekend om hun exfoliërende 
eigenschappen. De formule 
exfolieert mild en effectief 
om intensieve celvernieuwing 
te bevorderen en de huid er 
glad en stralend uit te laten 
zien, met een verbeterde 
textuur.
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-  Zachter 
-  Gladder
-  Zichtbaar gehydrateerd -  

100% tevredenheid*1

Huidstevigheid en 
elasticiteit voelen 
geboost – 92% eens*

Complexion-Boosting Complex – 
een natuurlijk complex met onder 
andere erwtenextract, helpt de 
huid egaliseren en donkere 
vlekjes verminderen.

Pro-Lastin Technology – 
geavanceerde, elasticiteit-
vernieuwende technologie uit 
dillezaadjes.

  NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules
30 capsules. 

32631   €62,- 

Geef je routine superkracht 
met luxe oliën
Een mix van zes voedingsrijke, natuurlijke oliën: sesam, avocado, 
perzikpit, moerasbloem, zwarte bes en sojaboon. Deze zijn rijk aan 
vetzuren, lipiden, antioxidanten, vitaminen en mineralen, en werken in 
synergie om de huid diep te voeden en beschermen en zijn gezondheid  
te herstellen.

GEBRUIK: 

  NovAge Neck & Décolleté 
Advanced Sculpting Serum
75 ml. 

35076   €50,- 

Een krachtig, geconcentreerd 
antiverouderend serum dat is 
ontwikkeld voor hals en decolleté, 
heeft klinisch bewezen om te 
verstevigen, vormen, egaliseren  
en meerdere tekenen van 
veroudering te verminderen. 
Zijdezachte geltextuur wordt  
snel geabsorbeerd, met een 
fluweelzachte, matte finish.

Hydraterende ingrediënten – 
bieden jeugdbevorderende 
hydratatie.

GEBRUIK: 
Royaal aanbrengen op de gereinigde huid 
van hals en decolleté, 's ochtends en  
's avonds na het afronden van je NovAge 
huidverzorgingsroutine. Gelijkmatig 
inmasseren, eindigen met een opwaartse 
beweging. 

Geef je hals & decolleté 
hun vorm terug

Nutri6 Oil 
Complex 
Sesamolie:  
rijk aan 
hydraterende en 
verzachtende 
mineralen, 
vitaminen en 
lipiden. Antioxidant 
bescherming.

Avocado-olie: 
rijk aan verzorgende 
werkstoffen die de 
huid voeden en 
voller maken, en de 
natuurlijke 
lipidebarrière 
beschermen. 
Antioxidant 
bescherming.

Perzikpitolie: 
intens 
hydraterende en 
verzorgende 
eigenschappen 
voor een zachte, 
soepele huid.

Moerasbloemolie: 
rijk aan 
verzorgende 
mineralen, lipiden 
en vetzuren, die de 
huid een zacht en 
gevoed gevoel 
geven.

Zwarte bessenolie: 
rijke bron van 
omega 3- en 
6-vetzuren. Laat de 
huid er zacht en 
gezond uitzien.

Sojaboonolie:  
rijke bron van 
essentiële vetzuren. 
Voedt en herstelt 
voor een zachte, 
gladde, 
gehydrateerde 
huid.

Gebruik 's ochtends en 's avonds 
gedurende een maand. Breng aan na 
het reinigen en voor het hydrateren. 
Breek de capsule open en breng met  
je vingertoppen aan over gezicht,  
hals en decolleté.

*Consumententest 

*1Consumententest
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SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM HET NOVAGE 

CLARIFYING SYSTEM TE ONTDEKKEN

Veel mensen kunnen last hebben van een vette huid, niet alleen 
mensen met dat huidtype. Dit kan veroorzaakt worden door 
een stadse levensstijl die invloed kan hebben op de hormonale 
balans, wat kan leiden tot een overmatige talgproductie die de 
poriën kan verstoppen zodat mee-eters ontstaan. Het is 
belangrijk om een vette huid snel onder controle te krijgen, om 
het risico op onzuiverheden en imperfecties te voorkomen.

  NovAge Targeted 24-hour 
Blemish Correction
15 ml. 

45253   €29,- 

Ons NovAge Clarifying System zuivert de poriën, brengt de 
talgproductie in balans en voorkomt dat nieuwe puistjes 
gevormd worden. Het resultaat? Kleinere poriën en een 

heldere, stralende huid!

Zwaai puistjes uit voor een heldere huid

OGEN

*Consumententest
∆4Klinisch getest

  NovAge Oil 
Balance Solution
15 ml. 

34508   €40,- 

  NovAge 
Advanced 
Breakout-
Defence Emulsion
30 ml. 

45252   €40,- 

REGULERENVERMINDEREN

***Consumenten effectiviteit door 
 76 mensen gedurende 8 weken

∆1Klinisch getest direct na eerste gebruik

GEBRUIK:

Gebruik de Oil Balance 
Solution om de 
talgproductie te 
reguleren en poriën te 
minimaliseren. Breng 
2-4 druppels aan op  
de schone huid,  
en masseer zachtjes in.

Voel je een nieuw 
puistje opkomen, 
gebruik dan de 
NovAge 24h Blemish 
Correction om te 
voorkomen dat het 
erger wordt.

Voor zichtbare 
littekentjes van 
puistjes gebruik je 
de NovAge 
Advanced Breakout 
Emulsion, om de  
huid te kalmeren en 
nieuwe puistjes te 
voorkomen.

Vermindert het 
uiterlijk van 

vergrote poriën 
(72%)***

Vermindert 
klinisch bewezen 
overtollig vet  
en talg∆1

Voorkomt dat 
puistjes erger 
worden (binnen 
24 uur)*/∆4

Geavanceerde formule met 
Sebum Control Technology 
en Micro Sponge Technology 
vermindert direct een 
glimmende huid, en absorbeert 
overtollige talg om een heldere, 
evenwichtige teint te 
bevorderen.

Een multifunctionele oplossing 
tegen puistjes, die verstopte 

poriën, onzuiverheden en 
littekentjes effectief voorkomt 

en behandelt. Bevat het 
krachtige, kalmerende 

ingrediënt centella (CICA), dat 
helpt bij de huidregeneratie, 

de collageensynthese en het 
vervagen van littekentjes.

Snelwerkende, doelgerichte 
oplossing met salicylzuur en 
lipo-aminozuur heeft klinisch 
bewezen de grootte en 
roodheid van puistjes binnen 
24 uur te verminderen, en 
voorkomt puistjes om te zorgen 
voor een heldere huid.

N
o

vA
g

e
 A

A
N

V
U

LLEN
D

E V
ER

ZO
RG

IN
G

NOVAGE EXPERT-TIP

 
   



53

52 / NovAge

N
o

vA
g

e
 A

A
N

V
U

LLEN
D

E V
ER

ZO
RG

IN
G

GEBRUIK: 
In de ochtend aanbrengen na je NovAge 
huidverzorgingsroutine. Gedurende de  
dag wanneer nodig opnieuw aanbrengen.  
Direct contact met de ogen vermijden.

  NovAge Day Shield SPF50 UVA/
PA++++  Advanced Skin Protector
30 ml. 

34143   €33,- 

Geavanceerde 
technologieën. 
Verfrissende 
resultaten.

  NovAge Intensive Age Defence  
Hand Cream SPF 25
50 ml. 

35073   €24,- 

  Moisturizing Gloves 
With Touch
Materiaal: katoen, elastine, 
metaalvezels. Afm. ± 18,8 х 
12,9 cm. 

37607   €8,- 

†3Klinisch getest na het eerste gebruik.

Een multifunctionele crème, ontwikkeld om de huid te beschermen tegen de 
schadelijke effecten van UV-stralen en vervuiling, zoals een ongelijkmatige 

teint, donkere vlekjes en rimpels. Helpt veroudering vertragen op drie 
manieren, voor een stralende, heldere en egale huid.

Intensieve handcrème met SPF 25 
beschermt de huid en vermindert 
donkere vlekjes en rimpels. Helpt de 
huidbarrière versterken en biedt 
langdurige hydratatie. Combineer met 
hydraterende handschoenen voor een 
nog diepere behandeling.

Klinisch bewezen 
24 uur 
hydraterend effect†3

Dankzij de speciale 
vingertoppen kun  
je tijdens je 
behandeling rustig 
door je social media 
scrollen!

SPF 50 UVA/PA++++ in dit product 
biedt jou de ultieme huidbescherming 
om een ongelijkmatige teint, donkere 
vlekjes en rimpels te voorkomen. 
 
Pollution Protect Technology zorgt 
voor een laagje over je huid om te 
beschermen tegen schadelijke 
factoren van buitenaf.  
 
Hydraterende werkstoffen en 
vitamine E geven je huid intensieve 
hydratatie, en voorkomen dat de huid 
uitdroogt en vroegtijdig veroudert.

Complete antiverouderende bescherming

Breng NovAge Hand Cream aan op je handen, 
nagels en nagelriemen en masseer goed  
in de huid.

Trek de Moisturising Gloves aan en houd ze 
aan zolang je wil, voor meer intensieve 
hydratatie.

GEBRUIK: 

Antivlekjestechnologie beperkt de 
aanmaak van overtollige melanine, voor 
zichtbaar minder donkere vlekjes en een 
egalere teint.  
 
Vitamine B3 stimuleert de 
collageenproductie en helpt de elasticiteit 
verbeteren. 
 
Een mix van moisturisers helpt fijne lijntjes 
en rimpels verminderen, en geeft de huid 
zelfs na meerdere keren wassen een 
gehydrateerd gevoel.  
  
SPF 25 beschermt je handen tegen de zon.

 

 

UVA-stralen zijn de 
grootste bijdragers 
aan vroegtijdige 
huidveroudering, 
en PA++++ is het 
hoogst verkrijgbare 
beschermingsniveau.
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Breng aan over het hele gezicht, vermijd het 
ooggebied. Gebruik 's avonds na het reinigen 
en voor je oogcrème en serum, gedurende 
28 dagen. 1 flesje = 7 dagen. 
 
Onthoud: niet tegelijk gebruiken met retinol of 
AHA/BHA.

Knijp 3-4 pompjes van de oplossing in je 
handpalm.

Druk op de dop om vitamine C-poeder los te 
laten (je hoort een klik). Schud zachtjes met het 
flesje om het poeder op te lossen in het serum.

De meest effectieve vitamine C is 
vers, maar het is berucht onstabiel, 
en verliest snel potentie onder 
invloed van licht, lucht en 
vervuilende stoffen. ProCeuticals 
Vitamin C Solution is een hoge 
concentratie van pure, verse 
vitamine C, het hoogste percentage 
dat we ooit gebruikt hebben.  
Het is innovatief verpakt voor 
buitengewone stabiliteit,  
afgifte en prestatie.

Vitamine C egaliseert en verheldert de 
teint door de productie en uiting van 
melanine te remmen. Het beschermt de 
huid ook tegen UV-schade en vrije radicalen.

HUIDPROBLEMEN: 
Hyperpigmentatie en andere verkleuringen,  
ongelijkmatige teint10%

 Pure Vitamine C 
(INCI: Ascorbinezuur) C O N C E N T R A T I E  O P  U I T S T R A L I N G

  Novage ProCeuticals 
10% Vitamin C Solution 
4 x 7 ml 0.2 fl.oz. 

40874   €115,- 

Helder 
uitziende huid 
(97% eens na dag 28)*

Vermindert 
ongelijkmatige 
pigmentatie  
(93% eens na dag 28)*

*Consumententest.

4 WEKEN DUREND INTENSIEF REGIME  
(OPEN ELKE WEEK EEN NIEUW FLESJE)

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

Een intensief antihyperpigmentatieregime van 4 weken, 
met een krachtige vitamine C-oplossing die 

hyperpigmentatie en andere huidverkleuringen drastisch 
helpt verminderen, voor een heldere en meer egale teint.

GEBRUIK: 
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NOVAGE EXPERT-TIP

SCAN DE HELE PAGINA 
MET DE ORIFLAME APP 

OM DE VIDEO TE 
BEKIJKEN

Gel op waterbasis 
Onze 10% Vitamin C is gecombineerd  
met Aqueous Gel om de actieve 
werkstoffen beter aan de huid te leveren. 
De kalmerende vloeistof bestaat uit een 
mix van hydraterende humectanten samen 
met verzachtende d-panthenol, dat de 
hydratatie bevordert, de huidbarrière 
verbetert en ongemak, dat soms  
voorkomt bij het gebruiken van krachtige 
ingrediënten zoals vitamine C, verlicht.
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1. Gebruik één ampul per dag - de helft 's ochtends, 
de helft 's avonds.

2. Plaats de opener op de ampul en druk zacht van 
bovenaf om de ampul te openen (je hoort een klik).

3. Plaats de ampul tot halverwege in de druppelaar.
4. Draai de ampul om, schud zachtjes en knijp  achter 

de ampul in de druppelaar om de helft van de 
inhoud in je handpalm te laten lopen.

5. Masseer over gezicht en hals na het reinigen & 
toniseren tot het geabsorbeerd is, vermijd het 
ooggebied.

6. Sluit de druppelaar af met het dopje om de 
resterende inhoud te beschermen. Bewaren op 
een koele, droge plek. Binnen 24 uur opmaken.

7. Gebruik gedurende 7 dagen elke dag 1 flesje 
als intensief regime.

0.5% Multi-Peptide 
Solution  
[Met: NICOTIANA SYLVESTRIS BLADCELCULTUUR] C O N C E N T R A T I E  O P  S T E V I G H E I D

  NovAge ProCeuticals Instant 
Peptide Ampoules
Behandeling van 1 week, 
7 ampullen x 1,8 ml. 

40880   €70,- 

Verbetert de 
huidelasticiteit  
(88% eens na één dag,  
86% eens na 7 dagen)*

Rimpels zien er 
gladder uit  
(85% eens na één dag,  
86% eens na 7 dagen)*

GEBRUIK: 

*Consumententest.

HUIDPROBLEMEN: 
Verminderde stevigheid en elasticiteit

De krachtige werkstoffen in deze peptide-oplossing zijn 
afkomstig van de nicotiana sylvestris plant. Ze verminderen 
bewezen rimpels door de collageenproductie te boosten 
en beschermen tegen degradatie.

4% Tensor Mesh Active
Tensor Mesh Active is een ingrediënt op suikerbasis 

dat afkomstig is van haver, en dat werkt door een 
cohesief biologisch laagje te vormen dat de huid 
direct en effectief lift. Het heeft klinisch bewezen 

direct een spieraanspannend en antirimpeleffect  
te hebben. 

Huid is gelift  
(88% eens na één dag,  
89% eens na 7 dagen)*

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

Een doelgerichte, intensieve weekkuur die de 
collageenproductie boost en de huid lift  

en verstevigt in slechts 7 dagen.

De ampul is ontworpen om de huid 
een specifieke hoeveelheid van 
het product te geven, voor 
maximale resultaten in een korte 
tijd. Het kleine formaat betekent 
ook dat de formule minder vatbaar 
is voor mogelijke verminderde 
efficiëntie. Het is belangrijk om de 
instructies te volgen en niet meer 
dan de aanbevolen hoeveelheid 
te gebruiken.
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SCAN DE HELE PAGINA 
MET DE ORIFLAME APP 

OM DE VIDEO TE 
BEKIJKEN

NOVAGE EXPERT-TIP
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Vul de druppelaar met concentraat en breng  
's avonds na het reinigen 1-2 druppels egaal 
aan over je hele gezicht en hals. Vermijd het 
ooggebied.

GEBRUIK: 

Vermindert 
het uiterlijk van 
diepe rimpels 
(91% eens na 28 dagen)*

  NovAge ProCeuticals Retinol 
Power Drops
30 ml. 

40872   €54,- 

Jonger 
uitziende huid 
(84% eens na 14 dagen, 
85% eens na 28 dagen)*

*Consumententest.

HUIDPROBLEMEN: 
Fijne lijntjes, diepe rimpels, 
ongelijkmatige textuur

C O N C E N T R A T I E  O P  J E U G D I G H E I D

Gebruik zonnebrandcrème en beperk 
blootstelling aan de zon wanneer je retinol 
gebruikt, omdat dit je huid gevoeliger maakt 
voor UV-stralen.

Voor de beste resultaten gedurende 4-8 weken 
gebruiken als intensief regime.

Onthoud: niet tegelijk gebruiken met vitamine C

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

Een geconcentreerde behandeling met krachtige 1,1% 
ingekapselde retinol - een antiverouderende werkstof - om 

hardnekkige fijne lijntjes en diepe rimpels effectief te verminderen.

Je kunt retinol geleidelijk in je 
routine opnemen, omdat het 
irritatie kan veroorzaken. Gebruik 
het product één keer in de eerste 
week, twee keer (op niet 
opeenvolgende dagen) in de 
tweede week, drie keer in de 
derde week, etc, tot je huid 
gewend is en dagelijks gebruik 
kan verdragen.
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NOVAGE EXPERT-TIP

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM DE VIDEO TE 

BEKIJKEN

RETINOL
Bekend om zijn capaciteiten om 
huidproblemen als diepe rimpels en textuur 
aan te pakken. Het bevordert de 
collageensynthese en boost de 
celvernieuwing, om fijne lijntjes en rimpels te 
egaliseren. Onze gespecialiseerde versie is 
samengesteld met 1.1% ingekapselde retinol, 
en wordt aan de huid geboden in een 
beschermend, enkelvoudig polymeerlaagje, 
om de maximale krachtige eigenschappen te 
kunnen benutten. 
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GEBRUIK: 

Breng AHA alleen 's avonds aan, 
omdat het je huid gevoelig kan 
maken voor zonlicht, waardoor 
irritatie ontstaat. Wanneer je het  
's avonds aanbrengt hebben de 
AHA voldoende tijd om hun 
effectieve resultaten te leveren. 
Wij adviseren ook een patch test 
voor je met de behandeling begint.

HUIDPROBLEMEN: 
Ruwheid en zichtbare poriën

Vermindert ruwheid 
(94% eens na 7 dagen,  
91% eens na 14 dagen)*

C O N C E N T R A T I E  O P  H U I D V E R N I E U W I N G

  NovAge ProCeuticals 6%  
AHA Peel Solution
30 ml. 

40878   €54,- 

Poriën zien er kleiner 
en schoner uit  
(88% eens na 7 dagen,  
92% eens na 14 dagen)*

6% AHA 
(met glycolzuur 3% en melkzuur 3%)

Alphahydroxyzuren (AHA) zijn  
natuurlijke zuren die het natuurlijke 
exfoliëringsproces van de huid boosten 
door droge, dode huidcellen van het 
oppervlak te verwijderen, zodat zich 
nieuwe cellen kunnen vormen. Dit helpt  
bij het herstellen van de uitstraling,  
en minimaliseert rimpels, fijne lijntjes,  
grove poriën, ouderdomsvlekjes en 
onzuiverheden. 

*Consumententest.

Verfijnt de 
huidtextuur  
(88% eens na 7 dagen,  
89% eens na 14 dagen)*

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

Een chemische peel met twee soorten alphahydroxyzuren (AHA), 
die ruwe huid aanpakken door dode huidcellen te exfoliëren en het 
cellulaire vernieuwingsproces te versnellen. Voor een gezondere 

huid met een verbeterde textuur en een stralende teint.
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NOVAGE EXPERT-TIP

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM DE VIDEO 

TE BEKIJKEN

Aanbrengen na het reinigen, 1-2 avonden  
per week.

Onthoud: niet tegelijk gebruiken met vitamine C

Breng 1-2 druppels egaal aan over het hele gezicht 
en de hals. Vermijd de tere huid rond de ogen.  
Alleen 's avonds aanbrengen. 
Breng vervolgens zoals normaal je oogcrème, 
serum en moisturiser aan.
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Neem het masker uit de verpakking en vouw open. Verwijder het 
beschermende laagje van één kant. Breng 's ochtends of 's avonds 
aan op de schone, droge huid, laat zo goed mogelijk passen.  
Het ooggebied vermijden. Trek voorzichtig de rest van het 
beschermende laagje eraf, naar beneden toe.

Biocellulose kan heel veel serum opnemen, 
en heeft een grote capaciteit om vocht aan te 
trekken. Het geeft een zacht, prettig gevoel 
en past perfect op de huid om het 
contactoppervlak zo groot mogelijk te 
maken, zodat het actieve serum maximaal 
kan presteren.

GEBRUIK: 

Nadat je het masker uit de 
verpakking hebt gehaald kan er 
wat serum achterblijven. Gooi dit 
niet weg! Masseer het op je borst, 
hals en armen voor extra 
verzorging.  

HUIDPROBLEMEN: 
Doffe, droge, ongezond uitziende huid

  NovAge ProCeuticals 
Niacinamide & Cica 
Bio-Cellulose Sheet Mask
26 ml. 

41563   €16,- 

Huid voelt 
veerkrachtig - 
direct (86% eens)*

Huid wordt 
hersteld met 
hydratatie - direct 
(85% eens)*

*Consumententest.

Biocellulose

Niacinamide 2% 

Niacinamide is een amidevorm van  
vitamine B3, en verbetert de dikte, 
barrièrefunctie en hydratatie van de huid, 
terwijl het de uitstraling boost en de 
collageenproductie stimuleert.

Cica (INCI: Centella Asiatica)  
Dit kruid staat bekend om zijn 

geneeskrachtige, kalmerende en 
herstellende eigenschappen, en boost de 

activiteit van fibroblasten die de 
collageensynthese verbeteren.

O N S  M E E S T  G E A V A N C E E R D E  M A S K E R  O O I T , 
V O O R  E E N  Z O  G O E D  A L S  N I E U W  G E Z I C H T

ALLE LEEFTIJDEN 
Aanbevolen voor 

Verwijder voorzichtig en dep restjes vloeistof in de huid.  
Gebruik zo vaak als je wilt.

Laat het masker op zijn plek gedurende  
15-20 minuten.

Een superkalmerend, hydraterend masker met 2% 
niacinamide en natuurlijk cica-extract, ontwikkeld om de 

huid op de korte en lange termijn te kalmeren, de 
hydratatie te boosten en de huidbarrière te versterken.
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Helpt de 
bloedtoevoer 
stimuleren, 
vermindert 
zwellingen en 
minimaliseert 
donkere kringen

  SkinPro Eye Reviver

45279   €9,99 
  SkinPro Cream Spatula

45277   €6,- 
  SkinPro Mask Spatula

45276   €7,- 

Ontwikkeld voor maximale 
dekking, om droge plekjes  
te verminderen.

Verbeter je 
verzorgingservaring

Slank, zacht 
gezichtspenseel met 
strategische vorm  
om je moisturiser mild 
en egaal aan te 
brengen.

Een siliconen spateltje dat 
is ontwikkeld om een egale, 
schone manier te bieden 
om maskers of crèmes aan 
te brengen.

Een verkoelende 
applicator om  
op een milde, 
verfrissende manier 
oogcrème aan te 
brengen.

Helpt maskers egaal 
aanbrengen, 
zonder je vingers 
te gebruiken.

Minimiseert het verspillen  
van crème door precieze 
applicatie te bieden

Een klein siliconen 
spateltje, dat een 
effectieve en schone 
manier biedt om 
precies de goede 
hoeveelheid product 
uit het potje te 
nemen.
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DE ORIFLAME APP EN LEES 

MEER OVER NOVAGE TOOLS

 

 

 
 

  SkinPro Moisture Brush

45275   €6,- 
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SCAN DE HELE PAGINA MET 
DE ORIFLAME APP EN LEES 

MEER OVER NOVAGE 
SKINPRO SONIC 3-IN-1 

SYSTEM

SCAN DE HELE 
PAGINA MET DE 

ORIFLAME APP EN 
LEES MEER OVER HET 
VERBETEREN VAN JE 
NOVAGE ROUTINE

Kies uit de drie attachments en drie 
programma's (geautomatiseerde 
60-seconden gezichtszone, constante hoge 
intensiteit, constante lage intensiteit) om de 
gewenste resultaten te bereiken. Volg de 
bijgesloten gebruiksaanwijzing voor  
meer informatie.

Metalen massagekop  
Koele, roestvrijstalen kop heeft klinisch 
bewezen de teint, soepelheid en 
elasticiteit in slechts 4 weken te 
verbeteren. Kan gebruikt worden om 
verzorgingsproducten in te masseren.

Siliconen exfoliërende kop  
Ongelofelijk zachte, maar diepe 
reiniging en exfoliatie om een gladdere, 
fijnere huidtextuur te onthullen met 
minimaal zichtbare poriën.

Reinigende borstelkop  
Nylon borsteltje biedt effectieve, 
dagelijkse reiniging voor een 
buitengewoon schone, frisse, zichtbaar 
jongere en gezond uitziende huid.

Stralende en 
gezond uitziende 
huid vanaf het 
eerste gebruik - 
96% eens*

Maak jouw huid  
zo mooi mogelijk

De hoogst haalbare 
huidverzorging 

  SkinPro Serum 
And Mask Cover

43850   €6,99 

  SkinPro Sonic 3-in-1 System
Apparaat 15.8 x 5.8 x 5.8 cm, ABS. Borstelkop diameter 4.77 cm,  
PP en nylon haartjes. Siliconenkop, diameter 5 cm, PP en siliconen. 
Metalen massagekop 6.1 x 5 cm, PP en roestvrijstaal. 

29915   €58,- 

Exfolieer en reinig je huid. Breng gelijkmatig een hydraterend 
huidverzorgingsproduct aan. Plaats het makser op je gezicht 
om vocht in te sluiten. Laat 10-15 minuten inwerken, of zolang  
als aangegeven op de gebruiksaanwijzing van het 
verzorgingsproduct. Maak het masker schoon met warm  
water en milde zeep. Ooggebied vermijden. 
 
WAARSCHUWING: 
Niet geschikt voor gebruik met drogende of kleimaskers.

Creëer een prachtig schone, gezond stralende huid en 
een heerlijk verwend gevoel met het SkinPro Sonic 

3-in-1 System. Aangedreven door sonische technologie; 
reinigt, exfolieert en masseert je huid voor 

kuuroordwaardige resultaten, in het comfort  
van je eigen huis.

* Consumententest 
met alle drie de 
koppen in 
combinatie met  
een schuimende 
cleanser en een 
basis moisturiser.

Een herbruikbaar siliconen masker dat is ontworpen om vocht in de huid 
te sluiten en de opname van actieve ingrediënten te bevorderen, zodat je 
huid alle goede eigenschappen van je verzorgingsproducten opneemt. 

Perfect om te gebruiken met je NovAge serum.
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  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Day 
Cream SPF 35 Sachet
1.5 ml. 

42475   €0,35 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Night Cream 
Sachet
1.5 ml. 

35480   €0,35 

  NovAge Bright Sublime 
Advanced Brightening 
Day Cream SPF 20 
Sachet
1.5 ml. 

35339   €0,35 

  NovAge Time Restore 
Multi Correcting Day 
Cream SPF 15 sachet
1.5 ml. 

35332   €0,35 

  NovAge Time Restore 
Regenerative Night 
Cream Sachet
1.5 ml. 

35333   €0,35 

  NovAge Bright Sublime 
Advanced Brightening 
Night Cream Sachet
1.5 ml. 

35340   €0,35 

  NovAge Men Eye Rescue 
Gel Sachet
1 ml. 

35232   €0,35 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Serum 
Sachet
1.5 ml. 

35083   €0,35 

  NovAge Men Purifying & 
Exfoliating Cleanser 
Sachet
3 ml. 

35231   €0,35 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
Night Cream Sachet
1.5 ml. 

35082   €0,35 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel Sachet
3 ml. 

35084   €0,35 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel Sachet
3 ml. 

35084   €0,35 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel Sachet
3 ml. 

35084   €0,35 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel Sachet
3 ml. 

35084   €0,35 

  NovAge Supreme 
Cleansing Gel Sachet
3 ml. 

35084   €0,35 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Day Cream 
SPF 30 Sachet
1.5 ml. 

35479   €0,35 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Eye 
Cream Sachet
1 ml. 

35081   €0,35 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Serum Sachet
1.5 ml. 

35481   €0,35 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection Eye Cream 
Sachet
1 ml. 

35482   €0,35 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Night 
Cream Sachet
1.5 ml. 

35632   €0,35 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Day 
Cream SPF 15 Sachet
1.5 ml. 

35631   €0,35 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Serum 
Sachet
1.5 ml. 

35634   €0,35 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Eye 
Cream Sachet
1 ml. 

35633   €0,35 

  NovAge Men Energising 
& Hydrating Booster 
Sachet
1.5 ml. 

34613   €0,35 

  NovAge Men Intense 
Anti-Ageing Face Gel 
Lotion Sachet
1.5 ml. 

34612   €0,35 

  NovAge Bright Sublime 
Advanced Brightening 
Multi-Action Essence 
Sachet
1.5 ml. 

35211   €0,35 

  NovAge Time Restore 
Revitalising Serum 
Sachet
1.5 ml. 

35198   €0,35 

  NovAge Bright Sublime 
Advanced Brightening 
Eye Cream Sachet
1 ml. 

35210   €0,35 

  NovAge Time Restore 
Eye & Lip Cream Sachet
1 ml. 

35200   €0,35 

Sample sachets om iets nieuws 
te proberen, of te delen met 
je klanten.

Vraag je Brand Partner of log in bij je 
Oriflame account voor meer informatie.
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Routine Composer

Gepersonaliseerde huidverzorging 

Identificeer je huidproblemen 
om jouw dagelijkse 
verzorgingsroutine 

samen te stellen 

NovAge Routine 
Composer

Je hebt allemaal je eigen 
huidverzorgingsbehoeften en -doelen, maar 
het vinden van de juiste producten hoeft niet 
moeilijk te zijn. Stel in een paar minuten jouw 
ideale NovAge verzorgingsroutine samen!  
 
De NovAge Routine Composer is een online 
tool die een gepersonaliseerde selectie 
NovAge-producten genereert, gebaseerd op 
jouw wensen en behoeften. De vragenlijst is snel 
en simpel, en daarna ontvang je advies over 
hoe jij het beste voor je huid kunt zorgen.  
 
Deel het met anderen om vol zelfvertrouwen 
de NovAge huidverzorgingsroutine te 
kunnen adviseren!

SCAN DE HELE PAGINA MET DE 
ORIFLAME APP OM JE 
HUIDVERZORGINGSROUTINE TE 
PERSONALISEREN

Start de vragenlijst
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