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/// 21 rituelen



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! 



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.

x x DERMATOLOGISCH GETEST

x x GESCHIKT VOOR VEGANISTEN

x x VRIJ VAN AGRESSIEVE BEWAARMIDDELEN

x x NIET GETEST OP DIEREN

x 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.



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. 
 



De kracht van rituelen is alom gekend. Ze helpen ons om een oude fase af te sluiten en 
zorgen ervoor dat we vol goesting en energie aan een nieuwe periode kunnen beginnen. 

Ook bij het begin van een nieuw seizoen horen rituelen. Zeker bij de lente, die symbool 
staat voor een frisse start. Wil jij ook een paar persoonlijke uitdagingen aangaan? Dan is 
dit het moment om er werk van te maken. 

Maar hoe begin je eraan? Wat wil je precies anders of beter? Wanneer plan je de  
verschillende stappen in? Welke producten kunnen je helpen om je doel te bereiken? 

Wij helpen jou op weg met 21 RainPharma rituelen. Ze hebben stuk voor stuk hun  
effectiviteit bewezen, maar zijn tegelijk ook plezierig en ontspannend. 

Ontdek je eigen ritueel en ga aan de slag.
Elke dag is een nieuw begin. Start vandaag. 

21 rituelen.

“Een eenvoudig ritueel kan krachtig transformeren.”



Stay Golden laat je stralen, ook zonder make-up. Makkelijk voor jou én fijn voor je 
huid, want die kan ademen. De 100% plantaardige formule versterkt de natuurlijke 
kracht en schoonheid van je huid. Hoe dat precies werkt? Prebiotische en probiotische  
ingrediënten zorgen voor een gezonde huidflora en ondersteunen de goede bacteriën. 
Tegelijk helpt deze bijzondere lotion roodheid verminderen en oppervlakkige pigment- 
en ouderdomsvlekken vervagen. Resultaat? Je huid wordt rustiger en je teint egaler. 

Daarnaast bevat Stay Golden wortelolie, jojoba en argan, voor een zonnige gloed.  
Extracten uit honingboom geven je huid dan weer een instant anti-stress boost.  
Wedden dat je er nog nooit zo fris en uitgeslapen uit zag? Essentiële vetzuren versterken de  
huidbarrière waardoor je huid zijdezacht aanvoelt. Tenslotte bevat deze formule  
extracten uit frambozen die je gelaat een niet afwasbaar, licht gebruind kleurtje geven. 
Sunkissed, vanaf de eerste lentedag! 

sunkissed, het hele jaar door.

We zien er allemaal beter uit met een streepje zon op ons gezicht. Met Stay Golden, de absolute 
RainPharma bestseller van 2019, lijkt het alsof je net uit vakantie komt.

mijn boodschappenlijstje 
voor een zonnige gloed

Stay Golden 50 ml
Brightening Face Scrub 100 ml 
Beauty Sleep Cover
Dedicated Face Wash 200 ml

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Scrub vooraf met Brightening Face Scrub en reinig na met Dedicated Face Wash om  
oneven gekleurde vlekken te vermijden. Masseer Stay Golden gelijkmatig in over gelaat 
en decolleté. Breng elke ochtend en avond aan tot je de gewenste tint bereikt (na 3 tot 
5 applicaties). Vervolgens 1 tot 2 maal per week onderhouden. Was je handen met zeep 
na gebruik en let op met witte kleding. Gebruik ’s nachts de RainPharma Beauty Sleep  
Cover om je kussen te beschermen. 

Geen beter moment om het voetenritueel te introduceren dan bij het begin van de lente. 
We starten met een verkwikkend voetbad met Revitalising Foot Bath Oil, een olie op basis 
van mentholkristallen die je voeten ontgeurt, verfrist en zijdezacht maakt. Vervolgens 
is het tijd om komaf te maken met eelt en ongewenste geurtjes:  de pikzwarte Charcoal 
Detox Foot Scrub op basis van zuiverende actieve kool bevat gladmakende scrubdeeltjes  
en cosmetische zuren. Afsluiten doen we met een intensief voedende massage met  
Repair & Protect Foot Balm. De mix van karitéboter, amandel- en teunisbloemolie  
verzacht droge plekjes, herstelt kloofjes en ontzwelt vermoeide voeten. Neem de tijd om 
deze drie toppers na elkaar te gebruiken. Wedden dat je nadien op wolkjes loopt? 

met verzorgde voeten de lente in.

Na maandenlang in sokken en schoenen verstopt te zitten, zien je voeten eindelijk weer het 
daglicht. Hoog tijd om ze eens stevig in de watten te leggen. Zo stap jij  met frisse, zachte en 
mooie voeten het voorjaar in!

mijn boodschappenlijstje 
voor mooie, gezonde en 
energieke voeten

Charcoal Detox Foot Scrub 100 ml
Revitalizing Foot Bath Oil 200 ml
Repair & Protect Foot Balm 300 ml
Skin Wash Peppermint 500 ml
Skin Wash Sage 500 ml

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Doe een scheutje Revitalising Foot Bath Oil in warm water en laat je voeten 20 minuten 
weken. Haal je voeten vervolgens één voor één uit het bad en scrub ze grondig met  
Charcoal Detox Scrub. Vermijd daarbij de teennagels. Spoel af en was eventueel na met 
een RainPharma Skin Wash. Peppermint of Sage vergroten het verkwikkende effect. 
Droog je voeten af en smeer ze rijkelijk in met Repair & Protect Foot Balm. 
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“You are my sunshine.”



Met essentiële oliën zorg je voor een natuurlijke geur in huis. Rustgevend, warm en  
kruidig of liever oppeppend, verfrissend en fruitig? Gezelligheid creëren of onaangename 
geurtjes verjagen? Het Aromatherapy Essentials gamma telt ondertussen meer dan 20 
verschillende essentiële oliën. Wedden dat je voor elke stemming en voor elke plek in 
huis het geknipte geurtje vindt? 

De Aroma Diffuser is een absolute must-have voor fans van aromatherapie. Water, een 
paar druppeltjes premium essentiële olie en een stopcontact: meer heb je niet nodig om 
elk plekje in huis een originele geur te geven. Zodra je het toestel inschakelt, verspreidt 
het geruisloos een geurige, witte, droge en koude mist door middel van ultrasone golven. 
Doordat het water niet opwarmt en er geen verbranding aan te pas komt, is de Aroma 
Diffuser veiliger voor kinderen en huisdieren én blijft de lucht in huis zuiver. Dankzij het 
warme witte licht van de ledlampjes, heb je meteen ook een energiezuinig sfeerlampje 
in huis. Ga je liever met een spray aan de slag? De stijlvolle Room Spray flesjes vul je met 
de RainPharma All Natural Room Spray Liquid en je favoriete essentiële olie. Zo voorzie 
je echt elk hoekje van je huis van een lekker geurtje. Heb je liever alles in één handig 
pakket? Met de do-it-yourself startset Home Frangrance Lab ben je meteen vertrokken! 

een huis dat naar de lente ruikt.

Natuurlijke geuren brengen sfeer in huis en hebben een positief effect op je humeur.  
Laat synthetische parfums vanaf nu links liggen en geef je huis een persoonlijke geur met pure 
essentiële oliën, van de woonkamer en de keuken tot in het kleinste kamertje. 

mijn boodschappenlijstje 
voor een heerlijk geurend 
huis

Aroma Diffuser 100 ml of 500 ml 
A Perfect Ten Essential Oil (set)
Home Fragrance Lab (set)

Je kan alle geuren ook los aankopen. 
Een set maakt het makkelijk om je 
favorieten te leren kennen.

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Voor je eigen Room Spray doe je de helft (5 ml) of de volledige inhoud (10 ml) van 
een flesje essentiële olie in de glazen verstuiver. Vul vervolgens aan met de volledig  
natuurlijke en plantaardige Room Spray Liquid tot de glazen verstuiver vol is. Gebruik je  
liever de Aroma Diffuser? Vul de verstuiver met water en enkele druppels essentiële  
olie. Zodra je het toestel aanzet, geniet je van een natuurlijk aroma en warm licht. Je kan 
kiezen tussen twee formaten: de kleine versie (100 ml) is perfect voor ruimtes tot 25 m2, 
de grote variant (500 ml) is geschikt voor grote ruimtes tot 100 m2. 

Een heerlijke douche is de ultieme ontspanning. Met een plantaardige douchegel zorg 
je ervoor dat ook je huid van dit dagelijkse ritueel geniet. De RainPharma Skin Washes 
bevatten immers geen zeep of detergenten en maken je huid schoon zonder haar uit te 
drogen. Je zal merken dat deze volledig plantaardige bio-afbreekbare formule veel minder 
schuimt dan synthetische varianten en dat is maar goed ook. Schuim is goed om bellen 
te blazen, maar niet om een belangrijk orgaan als je huid te reinigen. Wil je toch graag 
meer schuim? Met Liu’s Magic Sponge of Body Wonder Towel geniet je van een weldadig 
en natuurlijk schuimmoment.

Alle Aromatherapy Essentials Skin Washes zijn verkrijgbaar in een stijlvolle grote fles 
(500 ml = 1 jaar douchen) en een handig klein flesje (100 ml = 3 maanden douchen).  
Van bestseller Lemongrass maakten we zelfs een unieke literfles, goed voor 2 jaar douche-
plezier. Kan je niet kiezen en wil je van elke douche de ultieme RainPharma ervaring 
maken? Dan kies je best voor een A Perfect Ten set. Hierin vind je 10 verschillende Skin 
Washes. Ga je voor de vertrouwde en toegankelijke geuren uit de Original Collection of 
laat je je verrassen door de complexere parfums van de Advanced Collection? Aan jou de 
keuze! Om optimaal van de plantaardige formules te genieten, krijg je bij deze voordelige 
startset een natuurlijke spons én wasdoek cadeau. Goed voor ruim 2 jaar douchen met 
de beste premium natuurlijke douchegels die al verschillende beauty awards in de wacht 
sleepten. 

100% natuurlijk, dat is 100% genieten 

onder de douche.

Met de geconcentreerde plantaardige Skin Washes van RainPharma wordt jouw dagelijkse 
douche een heerlijk geurend verwenmoment. Er zijn meer dan 20 natuurlijke geuren: zo kan je 
telkens een geur kiezen die bij jouw mood past! 

mijn boodschappenlijstje 
voor ontelbare natuurlijke 
douchemomenten

A Perfect Ten Skin Wash 
Original of Advanced – je kan de 10 
Skin Washes 100 ml ook afzonderlijk 
kopen, vergeet dan niet om Liu’s 
Magic Sponge of Body Wonder Towel 
aan je lijstje toe te voegen!

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Je kan de Skin Washes zo gebruiken, maar voor meer schuim maak je Liu’s Magic Sponge 
of Body Wonder Towel eerst goed nat en doe je er 1 pompje Skin Wash op. Even kneden 
en knijpen en je creëert een grote schuimwolk. Wist je trouwens dat je deze natuurlijke 
wasgel ook als handzeep kan gebruiken? Of doe een paar pompjes in bad en geniet van 
een geurig bad.

ONZE SK IN  WASHES  zijn heel 
bijzonder

We kiezen voor super geconcentreerde 
formules. Water komt bij jou uit de 
kraan, dus waarom zouden wij het aan 
onze producten toevoegen?

Dankzij onze geconcentreerde formules 
reduceren we de verpakkingen en dus 
ook het transport tot 1/3. Dat zijn bijna 
70% minder trucks op de weg!

1 druppel volstaat om je handen te 
wassen. Meer gebruiken is niet nodig en 
zelfs vervelend, want je moet je handen 
langer afspoelen.

1 pompje volstaat om je hele lichaam 
te wassen onder de douche. Met de 
towel of spons maak je er een non-stop 
schuimfeest van!

Met deze fles van 100 ml kan 1 persoon 
zich 3 maanden dagelijks douchen. Of 
kan je er honderden keren je handen 
mee wassen. 

Jij gooit minder vaak een flesje weg. 
Bovendien zijn onze verpakkingen 
makkelijk recycleerbaar. Stop ze in de 
juiste zak!

Wist je dat dit product vlak bij jou, in 
België gemaakt wordt? Wij kiezen voor 
de korte keten!

En uiteraard is dit natuurlijke product 
in de eerste plaats goed voor jouw 
gezondheid. Respecteer de natuurlijke  
balans van je grootste orgaan: je huid. 
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ANISE
BAS IL
CEDARWOOD
CINNAMON
EUCALYPTUS
FRANK INCENSE
GERANIUM
GINGER
LAVENDER
LEMON
LEMONGRASS
L IME
MANDARIN 
ORANGE
PATCHOUL I
PEPPERMINT
P INE
ROSE
ROSEMARY
SAGE
THYME
YLANG YLANG “Shower the people you love 

with love.”



Het RainPharma Dieet is een efficiënte en evenwichtige totaalaanpak voor een gezond,  
sterk en fit lichaam, opgebouwd rond een gezonde levensstijl. Door een snelle  
motiverende start te combineren met een doordachte langetermijnvisie brengen we de 
beste versie van jou naar boven. 

Pure onbewerkte voeding staat centraal. We kiezen er bewust voor om geen nepvoeding  
of dieetsnoep in te schakelen. Waarom zouden we ook als we je willen leren om  
gezond te eten? Maar we weten ook dat een snelle start motiverend werkt wanneer je aan 
een dieet begint. Daarom ontwikkelden we onze bijzondere darmvriendelijke shakes en  
orthomoleculaire voedingssupplementen. Die zorgen ervoor dat je snel vet verliest, met 
respect voor je lichaam en zonder honger te lijden. Tegelijk win je energie en zal je zien 
dat je huid straalt als nooit tevoren. 

een paar kilo lichter de lente in.

Het RainPharma Dieet is de verstandige methode voor een gezond gewicht. Al 10 jaar bewijst  
dit programma onder professionele begeleiding zijn succes. Je wilt een aantal kilo’s  
kwijtspelen en meteen ook je huid en energiepeil een boost geven? Dan is het RainPharma 
Dieet jou op het lijf geschreven! 

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Start je met het RainPharma dieet, dan kies je voor een evenwichtig en realistisch  
programma onder professionele begeleiding. Het maakt niet uit of je nu 5 of 25 kilogram 
wilt vermageren. Een voedingsconsulent of diëtist begeleidt je doorheen de drie fases. 
Alles wat je nodig hebt om te starten, vind je in de Balance Box. In de eerste fase werk 
je aan een gezonder gewicht, met motiverende hulpmiddeltjes. Zodra je je streefgewicht 
bereikt hebt, schakel je zo snel mogelijk over op een pure levensstijl met onbewerkte 
voeding. Tenslotte leer je om je nieuwe gewicht en hernieuwde vitaliteit vast te houden. 

Het Smart Nutrition Project is een slim, kort en makkelijk programma dat je om  
verschillende redenen kan volgen. Het einddoel is hoe dan ook hetzelfde: een betere  
versie van jezelf. 

- als detox-moment tussendoor, om je lichaam te zuiveren en opnieuw meer energie te krijgen 
- als voorbereiding op je vakantie of een ander belangrijk moment waarop je die paar extra 
   kilootjes liever kwijt bent
- als ondersteuning bij afslankende en verstevigende behandelingen, zoals anti-cellulite  
   behandelingen 
- als aanvulling tijdens het sporten, met het oog op afslanken

Daarnaast is het Smart Nutrition Project er ook voor wie het RainPharma dieet heeft  
afgerond. Het is een makkelijke en efficiënte manier om de controle te behouden over 
het nieuwe gewicht: als ondersteuning voor gewichtsbehoud of als kort intermezzo,  
wanneer je even uit de bocht bent gegaan. 

Het Smart Nutrition Project is een duidelijke en efficiënte manier om zonder honger te 
lijden die overtollige kilootjes kwijt te spelen. Je kan zelfstandig aan de slag met het  
programma of je laten begeleiden in jouw verkooppunt. Onze tips en jouw inzet vormen 
de sleutel tot een sterker, gezonder lichaam. 

ik wil weer de beste versie van mezelf zijn.

Je lievelingsbroek spant nét iets te hard? Je hebt de laatste tijd iets te enthousiast (en te  
ongezond) gegeten en gedronken? Je huid heeft er al beter uitgezien? Je voelt je futloos en moe? 
In een strikt en langdurig dieet heb je geen zin, maar je voelt dat je wel even op de rem moet 
gaan staan. Het Smart Nutrition Project is een gezonde break voor een nieuwe start! 

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Tijd om te breken met je oude slechte voedingsgewoonten? Alles wat je nodig hebt  
om met het Smart Nutrition Project te starten, vind je in de voordelige box (je bespaart 
maar liefst 15% in vergelijking met de afzonderlijke prijzen). Met een paar handige hulp-
middeltjes zorgen we ervoor dat je verstandig kan detoxen, zonder roofbouw te plegen 
op je lichaam. 

mijn boodschappenlijstje 
voor een fitter en slanker 

lichaam

Balance Box (set)

Wil je starten met het RainPharma 
Dieet dan maak je een afspraak 
voor een intakegesprek (inbegrepen 
bij de box). Gedurende 1 uur krijg 
je uitleg over het dieet. 
Vervolgens zijn er verschillende 
vervolgafspraken, zelfs tot een jaar 
nadat je op gewicht bent.

mijn boodschappenlijstje voor 
de beste versie van mezelf

Smart Nutrition Project Box (set)
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“Don’t let your mind bully 
your body.”

“Be so confident that when 
others look at you 
they become confident too.”



Premium Hand Series maakt een dagelijkse gewoonte als handenwassen extra bijzonder.  
Ruil je traditionele handzeep eens voor deze premium scrub en wasgel en neem je 
handen onder handen. 

Invigorating Hand Polish bevat scrubdeeltjes uit jojoba die je handen streelzacht maken 
zonder de huid te beschadigen. De plantaardige formule, zonder irriterende bewaar-
middelen of synthetische schuimmakers, is pure verwennerij voor je huid maar ook 
lief voor de natuur want volledig bio-afbreekbaar. Ben je al verkocht? En dan heb je de  
intense geur van salie en rozemarijn nog niet geroken! Salie wordt alom geprezen  
omwille van zijn anti-bacteriële eigenschappen. Rozemarijn werkt dan weer verkwik-
kend en stimulerend. Cleansing Hand Smoothie is een intens reinigende maar tegelijk 
zeer milde formule die niet schuimt en geen irriterende bewaarmiddelen bevat. Net als  
bij zijn groene broertje zijn alle ingrediënten in deze formule van natuurlijke en  
plantaardige oorsprong. Zijn vrolijke kleur dankt deze topper aan oliën uit wortels en  
sinaasappels. De geur heeft een haast verslavend effect: kruidige anti-bacteriële salie  
wordt gecombineerd met oppeppend en ontstekingsremmend citroengras.

mooie, zachte handen zijn mijn visitekaartje.

Dit zonnige duo brengt de lente in huis! Maar ook de rest van het jaar staan deze premium 
handverzorgingsproducten mooi op het aanrecht. Twee pure verwennertjes die je handen in 
alle zachtheid reinigen én verzorgen. 

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Zowel Invigorating Hand Polish als Cleansing Hand Smoothie gebruik je op een droge 
huid. Neem 1 pompje en masseer je handen uitgebreid met de plantaardige formule. 
Spoel vervolgens goed af met water. 

Tien jaar geleden begon het allemaal met twee voedingssupplementen, vandaag vormt 
dit duo nog steeds de basis van alle RainPharma programma’s. Of je nu een afslank-, 
sport- of huidprogramma volgt, door Daily Boost en Mighty Night toe te voegen, profiteer 
je van nog betere resultaten. 

Mijn boodschappenlijstje voor een stralende huid, een gezonde haardos en sterke nagels:
- Daily Boost (60 of 365 tabs)
- Mighty Night (60 of 365 tabs)

De extra grote voordeelverpakkingen worden maar één keer per jaar geproduceerd.  
Ze zijn maar liefst 25% voordeliger dus grijp zeker je kans zodra je ze ziet! 

stralende huid, gezonde haardos, 

sterke nagels: check!

Schoonheid en gezondheid bouw je op van binnenuit. Gezonde voeding vormt de basis,  
als extra duwtje in de rug kan je aanvullen met voedingssupplementen. Geen idee waar te 
beginnen? Daily Boost en Mighty Night vormen de basis van elk RainPharma programma.

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Start elke ochtend met een Daily Boost tabletje en neem een tabletje Mighty Night bij 
het avondeten. Alles uit deze supplementen halen? Laat je adviseren door je RainPharma 
specialist. 

mijn boodschappenlijstje 
voor mooie zachte handen

Invigorating Hand Polish 200 ml
Cleansing Hand Smoothie 200 ml

mijn boodschappenlijstje 
voor een stralenden huid, 
een gezonde haardos en 
sterke nagels

Daily Boost 60 of 365 tabs
Mighty Night 60 of 365 tabs
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“It’s all in your hands.”



We weten allemaal dat een goede slaaphygiène belangrijk is, maar hoe begin je daar nu 
aan? Wij zetten je graag op weg met een handig stappenplan. Zo bevorder je je slaap op 
een natuurlijke manier. 

Begin je avondritueel telkens met een capsule Omega Zen met saffraan. Doe dit minstens 
6 weken lang. Neem je graag nog een douche voor het slapengaan? Bonsoir Therapy 
Shower Wash bevat een unieke mix van essentiële oliën die binnen de aromatherapie 
bekend staan om hun rustgevende eigenschappen. Met behulp van een Aroma Diffuser 
kan je een ontspannende geur in je slaapkamer verstuiven. Of spray met de Room Spray 
op je hoofdkussen. Breng wanneer je in bed stapt een paar druppels pure essentiële olie 
van lavendel aan op je voetzolen. En – last but not least – drink je een glaasje Yoga vlak 
voor je je nachtlampje uitknippert. Doe 1 tot 2 kuren van een maand na elkaar voor een 
optimaal resultaat. Slaap zacht!

elke avond vlot naar dromenland.

Steeds meer mensen slapen slecht en grijpen daarom naar zware slaappillen. Wij bij RainPharma  
verkiezen de natuurlijke aanpak boven het grof geschut. We zijn er van overtuigd dat we een 
paar middeltjes in huis hebben die jou kunnen helpen om een goed en gezond slaapritueel 
aan te leren. 

Fit opstaan begint met een deugddoende nachtrust. Is het RainPharma slaapritueel 
ondertussen een goede gewoonte geworden? Dan helpen we je graag om na een heerlijke 
nacht de nieuwe dag vol energie te starten. 

Met MOOD geef je het startschot van de dag. Drink elke dag je glaasje, samen met 3 
capsules Dynamic Q10. Begin met een kuur van 30 opeenvolgende dagen, daarna plan 
je af en toe een korte tiendaagse kuur in of je voegt deze 2 toppers zo nu en dan aan je  
ontbijtmenu toe wanneer je weet dat je een drukke dag te wachten staat. Vervolgens 
gaat het richting badkamer voor een heerlijk opgewekte douche met Bonjour Therapy 
Shower Wash. Een wandeling of fietstocht naar het werk, maakt je helemaal wakker. 
Ga je met de auto? Zorg dan voor een natuurlijk oppeppend geurtje in de wagen met 
de Room Spray. In de trio-set Focus & Energizing vind je drie flesjes essentiële olie die 
je energieniveau en concentratievermogen een flinke boost geven. Gebruik ze ook op 
kantoor of in de studeerkamer met een Aroma Diffuser. Je to-do lijst afvinken ging nog 
nooit zo vlot! 

elke dag fit en energiek.

Niets zo fijn als opstaan met het gevoel dat je de wereld aankan. Om elke ochtend met het 
juiste been uit bed te stappen, kan je op RainPharma rekenen. Met een aantal natuurlijke  
krachtpatsers geven we jouw energieniveau een stevige boost! 

mijn boodschappenlijstje 
voor een energieke dag

MOOD kuur van 10 of 30 dagen
Dynamic Q10 45, 135 of 600 caps
Bonjour Therapy Shower Wash 250 ml
Focus & Energizing Essential Oils (set)
Aroma Diffuser 100 ml of 500 ml
Room Spray 100 ml
All Natural Room Spray Liquid 250 ml

mijn boodschappenlijstje voor 
een heerlijke nachtrust

Omega Zen 30 caps
Bonsoir Therapy Shower Wash 250 ml
Sleep & Relaxation Essential Oils (set)
Aroma Diffuser 100 ml of 500 ml
Room Spray 100 ml
All Natural Room Spray Liquid 250 ml
Yoga kuur van 10 of 30 dagen
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“Slaap is de beste meditatie.”

“How you start your day is 
how you live your day.”



In de Skin Kit Anti-Aging vind je een basis gelaatsritueel voor de rijpere huid.  
De producten van deze set laten je stralen in zes stapjes, van A tot F. Naast onze  
befaamde dubbele reinigingsmethode (Advanced Precleanser en Dedicated Face 
Wash) vind je in deze box ook een zachte scrub (Brightening Face Scrub) en een toner  
(Elementary Toning Mist). Om je grondig gereinigde huid te verzorgen kozen we voor 
twee luxueuze toppers. Clever Night Remedy breng je ’s avonds aan als masker en laat je 
de hele nacht inwerken (gebruik Beauty Sleep Cover om je kussensloop te beschermen). 
‘s Morgens is onze bestseller Faithful Face Guard jouw trouwe bondgenoot. Mag het 
iets meer zijn? Een kuur met Fine Day Fluid, een premium gelaatsserum met exclusieve 
actieve ingrediënten als rozenolie, laat je huid snel zijdezacht en jong aanvoelen. 

Combineer je huidverzorgingsritueel met enkele premium supplementen voor een  
totaalaanpak. Daily Boost en Mighty Night vormen zoals steeds de basis. Die kan je  
verder aanvullen met Dynamic Q10 en superantioxidant High Tech AOX. Plan zo nu en dan 
ook een kuur van 3 tot 6 maanden in met A.A.P. (Anti Aging Powder), een revolutionair  
anti-verouderingspoeder op basis van viscollageen, hyaluronzuur en vitamine C. 

forever young, vanbinnen en vanbuiten.

Bij RainPharma zijn we ervan overtuigd dat elke leeftijd zijn charme heeft. Maar er is niets mis 
met de natuur hier en daar een handje te helpen, toch? We kiezen voor een holistische aan-
pak en combineren de beste plantaardige huidverzorgingsproducten met pure doeltreffende  
supplementen. Zo word je zowel vanbinnen als vanbuiten mooier én vitaler. 

De Skin Kit Oily vormt je basisuitrusting om de strijd aan te gaan met onzuiverheden en 
puistjes. In deze set vind je zes producten die je huid in evenveel stapjes grondig reinigen 
én verzorgen. Naast de befaamde dubbele reinigingsmethode (Advanced Precleanser en 
Dedicated Face Wash), kozen we voor een zuiverend masker (Charcoal Detox Mask) en de 
zachte Brightening Face Scrub. Na een verfrissend laagje Elementary Toning Mist breng 
je Fantastic Purifying Matte Lotion aan. De bijzondere formule geeft je gelaat onmiddel- 
lijk een zuivere, matte look. Een extra zuiverende kuur met Clearing Night Remedy  
(die je de hele nacht kan laten inwerken, gebruik de RainPharma Beauty Sleep Cover) en 
Flawless Day Fluid helpt je huid herstellen zonder haar uit te drogen.  

Voor een totaalaanpak vul je verder aan met een paar voedingssupplementen die je  
lichaam helpen om ook langs binnenuit aan een mooie huid te bouwen. Daily Boost en 
Mighty Night zijn vaste waarden ’s morgens en ’s avonds, Ultra Omega 3 op basis van 
visolie zet de kroon op het werk! 

eindelijk geen puistjes meer.

Een onzuivere huid met ontsierende puistjes kan voor heel wat frustraties zorgen. RainPharma  
to the rescue! We ontwikkelden een reeks doeltreffende natuurlijke producten die het probleem 
langs de binnen- en de buitenkant aanpakken. Zo ben je zeker van het allerbeste resultaat.  
Bye bye, puistjes!

mijn boodschappenlijstje voor 
voor een jongere huid

Skin Kit Anti-Aging (set)
Fine Day Fluid 50 ml
Beauty Sleep Cover
Daily Boost 60 of 365 tabs
Mighty Night 60 of 365 tabs
Dynamic Q10 45, 135 of 600 caps
High Tech AOX 45 caps
A.A.P kuur van 28 dagen

mijn boodschappenlijstje 
voor een stralende, 
zuivere huid

Skin Kit Oily (set)
Flawless Day Fluid 50 ml
Clearing Night Remedy 60 ml
Beauty Sleep Cover
Daily Boost 60 of 365 tabs
Mighty Night 60 of 365 tabs
Ultra Omega 3 90 of 400 caps
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“You are never too old 
to be young.”

“Ok puberty. Jokes over.”



Met de zes natuurlijke verzorgingsproducten van de Skin Kit Dry heb je de basis in 
handen om je droge huid op een dorstlesser van formaat te trakteren. Advanced  
Precleanser en Dedicated Face Wash reinigen je huid in alle zachtheid zonder haar uit te 
drogen. Naast de befaamde dubbele reinigingsmethode kozen we voor een hydraterend 
masker (Creamy Hydra Mask) en de zachte Brightening Face Scrub. Overvloedig sprayen 
met Elementary Toning Mist zorgt voor de ultieme verfrissing en balanceert de huid.  
Dag- en nachtverzorging Full-Force Moisturizing Balm is helemaal afgestemd op de 
noden van de droge huid. ’s Nachts meng je een paar druppels Fascinating Broccoli 
Seed Oil onder de formule voor een nog rijkere verzorging. Voel je dat je huid een extra  
opkikker kan gebruiken? Een kuur met Freshening Day Fluid en Comforting Night  
Remedy (te gebruiken met Beauty Sleep Cover voor het ultieme schoonheidsslaapje) geeft 
je droge huid een ongeëvenaarde oppepper. 

Onze premium voedingssupplementen zetten zoals steeds de kroon op het werk.  
Combineer basisduo Daily Boost en Mighty Night met Ultra Omega 3, op basis van  
visolie. Plan zo nu en dan een kuur met A.A.P. (Anti Aging Powder), een revolutionair  
anti-verouderingspoeder op basis van viscollageen, hyaluronzuur en vitamine C voor de 
ultieme hydratatie-boost.

dorstlessers voor de droge huid.

Heb je last van een droge huid? Onze premium gelaatsproducten nemen het trekkerige gevoel 
snel weg zodat je huid snel weer fris en ontspannen aanvoelt. In combinatie met de allerbeste 
orthomoleculaire voedingssupplementen pak je het probleem ook langs de binnenkant aan. 
Eén plus één is drie! 

Met After Oil verzorg je je huid terwijl je nog onder de douche staat. Makkelijk en snel!  
De inspiratie voor deze publiekslieveling vonden we in de sprookjesachtige Colombiaanse  
stad Cartagena de Indias, thuisstad van Eric, van het RainPharma team. Door het  
tropische klimaat hebben de mensen er een droge huid. Daarom smeren moeders hun 
kinderen onder de douche in met olie. Een prachtig ritueel dat ze zelf nadien met veel 
liefde verderzetten en dat RainPharma graag met jou wil delen.

In het gamma vind je ondertussen drie After Oils. Classic After Oil is een must in de bad-
kamer: een mix van 100% natuurlijke en kwalitatieve plantaardige oliën afgewerkt met 
essentiële citrusoliën voor een vrolijke geur. Mag het iets meer zijn? Superior After Oil 
bevat specialere plantaardige oliën en werd verrijkt met essentiële vetzuren en maria- 
distel-extract. De extra verzorgende kostbare formule bevat geen essentiële oliën zodat 
ze ook geschikt is voor de allerkleinsten of voor mensen met allergieën. Toch liever een 
geurtje? Met een paar druppels van je favoriete essentiële olie creëer je jouw persoonlijke 
After Oil. Bonjour Premium After Oil werd ontwikkeld samen met de beste aromathera-
peuten. De unieke natuurlijke geur staat garant voor een enthousiaste start van de dag. 
Ook deze luxueuze formule werd verrijkt met vetzuren en mariadistelextract, daarnaast 
bevat Bonjour Premium After Oil ook een bijzondere extractie van tarwekiemen. 

luxueus tijd winnen in de badkamer.

Jezelf in de watten leggen en toch tijd winnen. Klinkt te mooi om waar te zijn? After Oil is 
RainPharma’s geheim voor een zachte en gezonde huid met een stralende gloed en werd zopas 
nog beloond met de Elle Beauty Award. Ondertussen zijn er drie versies. 

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Nadat je je gewassen hebt met je favoriete plantaardige Skin Wash, draai je de kraan 
even dicht en breng je After Oil aan op je natte huid. Heel kort afspoelen en klaar is kees!  
Je huid voelt zacht en goed gevoed aan. Body lotion gebruiken is niet meer nodig. 

mijn boodschappenlijstje voor 
stralende, zuivere huid

Skin Kit Dry (set)
Fascinating Broccoli Seed Oil 50 ml 
Freshening Day Fluid 50 ml
Comforting Night Remedy 60 ml
Beauty Sleep Cover
Daily Boost 60 of 365 tabs
Mighty Night 60 of 365 tabs
Ultra Omega 3 90 caps of 400 caps
A.A.P. kuur van 28 dagen

mijn boodschappenlijstje 
voor een een snelle en 
luxueuze verzorging

Classic After Oil – A Zest of Happiness 
250 ml
Superior After Oil 250 ml
Bonjour Premium After Oil 250 ml 
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Less is more. De eerste maanden heeft je baby niet veel nodig. Precious Bath Oil is pure 
verwennerij voor de gevoelige babyhuid. Deze volledig plantaardige badolie bevat 
een mix van reinigende en verzorgende oliën uit amandelen, avocado’s, calendula en  
druivenpitten. Die hebben niet alleen een ontspannen effect, maar zorgen er ook voor 
dat de huid van je baby’tje nadien zijdezacht is. Je kan Liu’s Magic Sponge gebruiken, 
een milde spons die de natuurlijke balans van de huid respecteert. Droge plekjes kan je 
insmeren met een druppeltje Fascinating Broccoli Seed Oil.

Wanneer je baby ongeveer 3 maanden oud is, kan je Zero Tolerance Body Wash en  
Zero Tolerance Body Cream aan het badritueel toevoegen. De 100% plantaardige formules  
bevatten geen essentiële oliën, geen geur- of kleurstoffen en geen irriterende  
bewaarmiddelen. Voor iets grotere kindjes kan je Aromatherapy Skin Washes gebruiken. 
Je RainPharma specialist vertelt je graag welke geschikt zijn. Lavendel is een goede keuze 
die dankzij zijn herkenbare geur zeker in de smaak valt bij de allerkleinsten. 

beste verzorgingsproducten voor je baby.

De tere huid van je baby vraagt de meest pure en zachte verzorging. Weet je niet goed welke 
producten geschikt zijn? Wij zetten je op weg met een 100% natuurlijk badritueel voor de 
allerkleinsten. 

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Doe een paar pompjes Precious Bath Oil in het badwater en was je baby met Liu’s 
Magic Sponge. Meer heeft de tere babyhuid gedurende de eerste maanden niet nodig.  
Eventuele droge plekjes kan je insmeren met een beetje Fascinating Broccoli Seed Oil.  
Zero Tolerance Body Wash gebruik je best in combinatie met Liu’s Magic Sponge.  
Met één pompje creëer je een zacht plantaardig schuim voor een heerlijk zacht badje.  
Na het afdrogen smeer je de huid van je baby in met Zero Tolerance Body Cream. 

Een shampoo en een conditioner ontwikkelen die volledig plantaardig zijn én een pure 
weldaad zijn voor elk haartype: het was een hele uitdaging maar we zijn letterlijk met 
glans in onze opzet geslaagd. Pure Shampoo is een zuivere geconcentreerde shampoo 
die enkel actieve werkzame ingrediënten bevat. De formule boordevol hydraterende en  
kalmerende ingrediënten is niet alleen lief voor je haar en je hoofdhuid, maar ook voor 
het milieu en voor je budget. Met een flesje van 250 ml kan je je haar maar liefst 200 keer 
wassen. De intens reinigende en verzorgende shampoo maakt je haar sterk, mooi, zacht 
en glanzend en voedt en verzacht tegelijk ook de hoofdhuid. 

Na een natuurlijke wasbeurt met Pure Shampoo, zorgt Authentic Conditioner voor 
de finishing touch. Deze 100% plantaardige verzorgende formule is rijk aan oliën uit  
planten, vruchten en kruiden die je haar makkelijker doorkambaar maken en zachter 
laten aanvoelen. Bovendien krijgen je lokken meer volume en meer glans. De handige 
leave-on formule hoef je nadien niet meer uit te spoelen. Heb je droog of pluizig haar? 
Een paar druppels Fascinating Broccoli Seed Oil doen wonderen. Of verwen je lokken zo 
nu en dan met Charming Broccoli Seed Mask. 

het beste uit de natuur voor de mooiste haardos.

Doffe troosteloze lokken? Schuif je klassieke haarverzorging opzij en kies voor een 100% 
natuurlijke aanpak. De RainPharma producten bevatten enkel de beste plantaardige  
ingrediënten. Hallo, gezonde en glanzende haardos!

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Maak je haar eerst goed nat. Zo volstaat 1 pompje Pure Shampoo om een weelderige haar-
dos te wassen. Breng na het douchen Authentic Conditioner aan op handdoekdroog haar 
en verspreid over de haarlengtes, beginnend bij de haarpunten. Laat even inwerken en 
kam je haar door. Föhn of style je lokken vervolgens zoals je gewend bent. Zo nu en dan 
breng je Charming Broccoli Seed Mask aan op droog haar. Laat 20 minuten inwerken en 
spoel grondig af. Shampoo of conditioner gebruiken is niet meer nodig want het masker 
reinigt en voedt je haar. Een paar druppeltjes Fascinating Broccoli Seed Oil over je haar 
verdelen zorgt voor meer glans en minder pluis.

mijn boodschappenlijstje voor 
de allerbeste babyproducten

Precious Bath Oil 250 ml
Liu’s Magic Sponge 
Fascinating Broccoli Seed Oil 50 ml
Zero Tolerance Body Wash 250 ml
Zero Tolerance Body Cream 250 ml

mijn boodschappenlijstje 
voor mooie lokken

Pure Shampoo 250 of 500 ml
Authentic Conditioner 250 of 500 ml
Fascinating Broccoli Seed Oil 50 ml
Charming Broccoli Seed Mask 100 ml 
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“You are made of wishes and 
magical things.”

“Life is too short to 
have boring hair.”



Niets zo fijn als iemand het perfecte cadeau geven, toch? Daarom bedachten we meer dan 
20 prachtige geschenkboxen, van een kleine attentie tot een groot gebaar. Voor iedereen 
die jij lief hebt, wilt verrassen of bedanken. Ze zijn stuk voor stuk 100% origineel, 100% 
natuurlijk en 100% Belgisch. 

Spring eens binnen in je RainPharma winkelpunt en ontdek de verschillende boxen.  
Iemand laten kennismaken met natuurlijke doucheproducten of het ultieme geschenk 
voor een échte RainPharma-lover? Kies een paar pakjes uit en laat ze meteen mooi  
inpakken. Stijlvol papier en een grappig lief kaartje maken jouw geschenkjes helemaal 
klaar om af te geven. Zorg dat je er altijd een paar in huis hebt. Zo moet je niet last minute 
nog op zoek naar een geschikt cadeau. 

altijd de origineelste cadeautjes in huis.

Je ontvangt onverwachts een uitnodiging voor een diner en wilt graag met een leuke  
attentie voor de gastheer of gastvrouw arriveren? Met de RainPharma geschenkdozen heb je 
altijd een geschikt cadeau in huis. Origineler dan een bos bloemen én gezonder dan een doos 
pralines.

mijn boodschappenlijstje 

voor de perfecte cadeautjes

Big Love (set)
Origineel én universeel: hier maak je  
echt iedereen blij mee!

Home Fragrance Lab (set) 
Perfect voor de gezellige doe-het-zelver

Splish Slash (set) of Magic Hands (set)
De ultieme ontspanning in een doosje

A Perfect Ten Skin Wash Original of 
Advanced Collection (set)
Het ultieme geschenk voor elke 
RainPharma lover

Bathroom Treasures (set)
De perfecte kennismaking met  
natuurlijke verzorgingsproducten 

Ontdek nog veel meer geschenken op 
www.rainpharma.com

Met een paar heerlijke verwenproducten creëer je dat luxueuze spa-gevoel bij je thuis.  
Perfect om een avond helemaal te ontspannen zodat je slaapt als een roosje en de  
volgende dag weer boordevol energie zit. 

Een warm bad met Precious Bath Oil is de gedroomde start van jouw me-time momentje.  
Deze volledig plantaardige badolie zit boordevol reinigende en verzorgende oliën uit 
amandelen, avocado’s, calendula en druivenpitten die je helemaal tot rust brengen en je 
huid satijnzacht maken. Voor de ultieme ontspanning voeg je een paar druppels Bonsoir 
Essential Oil toe of ga voor een andere relaxerende geur. Jezelf of iemand anders een zalig 
bad cadeau doen? In de Splish Splash set vind je alles wat je nodig hebt. 

Na je bad smeer je je lichaam in met Bonsoir Premium Body Oil, een rijke, niet klevende  
olie die je in een heerlijk geurende rust wikkelt. Laat ook een voetbadje vollopen met 
een geutje Revitalising Foot Bath Oil. De verkwikkelde formule met mentholkristallen, 
cosmetische zuren en plantaardige oliën ongeurt, verfrist, kalmeert, beschermt, verzacht  
en verzorgt. Smeer je voeten vervolgens in met de intensief voedende Repair & Protect 
Foot Balm op basis van karitéboter, amandel- en teunisbloemolie. Op je gezicht breng 
je Clever Night Remedy aan, een masker dat je de hele nacht laat inwerken terwijl  
de RainPharma Beauty Sleep Cover je kussensloop beschermt. Wedden dat je de volgende 
dag herboren én stralend wakker wordt? 

me-time, please!

Last van vermoeidheid of stress? Plan een avondje me-time en maak van je badkamer een 
heuse home spa. Voor een keer mag je alleen maar aan jezelf denken!
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mijn boodschappenlijstje 
voor de ultieme me-time 
avond

Precious Bath Oil 250 ml
Bonsoir Essential Oil 30 ml
Splish Splash (set)
Bonsoir Premium Body Oil 250 ml
Revitalising Foot Bath Oil 200 ml
Repair & Protect Foot Balm 300 ml
Clever Night Remedy 60 ml 
Beauty Sleep Cover  

“The secret of living is giving.”

“And now its me-time.”



Een grondige maar milde reiniging vormt de basis van jouw natuurlijk huidverzorgings-
ritueel. We ontwikkelden 4 producten die je in 4 stapjes (van A tot D) naar de schoonste 
huid ooit begeleiden. 

De dubbele reinigingsmethode vormt de basis van je ritueel: eerst gebruik je stap A  
(Advanced Precleanser), vervolgens reinig je na met stap D (Dedicated Face Wash).  
Zo nu en dan gebruik je stap B (Brightening Face Scrub) en stap C (Charcoal Detox Mask) 
om meer in de diepte te reinigen. Vervolgens kan je aanvullen met stap E en F voor een 
compleet huidverzorgingsritueel. Stap E (Elementary Toning Mist) is een verfrissende 
toner. Voor stap F kan je kiezen uit verschillende dag- en nachtcrèmes en serums. Maak 
je RainPharma ervaring compleet en trakteer jezelf op de mooiste en gezondste huid ooit!

Maak je de overstap naar natuurlijke producten en wil je ze graag eerst testen? Speciaal 
voor jou ontwikkelden we de Start To Cleanse box met daarin de 4 eerste stappen van 
het RainPharma plan in kleine formaatjes. Ook perfect om je vertrouwde producten mee 
te nemen op citytrip! 

de beste natuurlijke reinigingsproducten voor je gelaat.

Een gezonde, stralende en rustige huid in balans begint met de juiste reiniging. Het RainPharma  
stappenplan maakt je huid in alle zachtheid perfect schoon. We zijn er zeker van dat je het 
geweldig zal vinden!

///  HOE GEBRU IK  IK  DE PRODUCTEN?

Breng Advanced Precleanser met droge handen aan op een droge huid. Voeg wat water 
toe, masseer verder en spoel af. Neem een kleine hoeveelheid Brightening Face Scrub, 
maak cirkelvormige bewegingen op een vochtig gelaat en spoel af. Eens per week 
breng je een dun laagje Charcoal Detox Mask aan op een droog gelaat. Laat 30 minuten  
inwerken en spoel grondig af. Breng tenslotte een kleine hoeveelheid Dedicated Face 
Wash aan, laat goed opschuimen op je natte gelaat en spoel af. Heb je een droge of vette 
huid? Vraag je RainPharma specialist hoe je jouw reinigingsroutine afstemt op de noden 
van jouw huid. 

RainPharma producten zitten boordevol natuurlijke krachtpatsers die lief zijn voor je 
huid. Toch is het mogelijk dat je huid reageert op één van de ingrediënten. Het is immers 
niet omdat een ingrediënt natuurlijk is, dat het ook voor iedereen goed is. 

Heb jij een gevoelige huid? Speciaal voor jou ontwikkelden we een reeks neutrale en 
geurloze producten. Onder de douche gebruik je Zero Tolerance Body Wash en Liu’s  
Magic Sponge om je te wassen en Zero Tolerance Body Polish als zachte scrub. Je kan 
beide formules trouwens ook gebruiken voor het gelaat of je kan kiezen voor Advanced 
Precleanser en Dedicated Face Wash.

Eens je uit de douche bent, breng je op je lichaam Zero Tolerance Body Cream aan.  
Voor je gelaat kies je voor Friendly Silky Soothing Cream, een uiterst zachte formule met 
organische calendula en havermout die de reactieve huid verzacht, verkoelt en beschermt.  
Heb je een extreem gevoelige huid dan kan je in plaats daarvan de huid voeden met 
een paar druppeltjes Fascinating Broccoli Seed Oil. Charming Broccoli Seed Mask is een  
aanrader als extraatje tussendoor. Twijfel je nog of een product geschikt is voor jou?  
In een RainPharma winkelpunt kan je meer info krijgen en producten testen. 

help, ik heb een extreem gevoelige huid!

We zijn gek op essentiële oliën. Ze geven onze producten niet alleen een heerlijk natuurlijke  
geur, maar hebben ook heel wat weldadige effecten op je lichaam en geest. Heb je een  
extreem gevoelige huid of heb je last van allergieën? Dan kies je best voor neutrale verzorgings- 
producten. We zetten de producten voor jouw verzorgingsritueel graag op een rijtje! 
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mijn boodschappenlijstje voor 

een stralend schone huid

Advanced Precleanser 100 ml 
Brightening Face Scrub 100 ml 
Charcoal Detox Mask 50 ml
Dedicated Face Wash 200 ml 
Start To Cleanse (set)

mijn boodschappenlijstje 
voor de extreem gevoelige 
huid

Zero Tolerance Body Wash 250 ml 
Zero Tolerance Body Polish 250 ml
Zero Tolerance Body Cream 250 ml
Liu’s Magic Sponge 
Advanced Precleanser 100 ml
Dedicated Face Wash 200 ml
Friendly Silky Soothing Cream 50 ml
Charming Broccoli Seed Mask 100 ml
Fascinating Broccoli Seed Oil 50 ml

“Love the skin you’re in.”



Ben jij klaar om RainPharma te ontdekken? Toch keuzestress? We selecteerden de 21 toppers waarmee je je gelaat en je 
lichaam - van top tot teen, van binnen en van buiten - trakteert op het allerbeste wat de natuur te bieden heeft. Geweldig, 
toch? Hier gaan we! 
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21 RainPharma toppers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Ad
va

nc
ed

 P
re

cl
ea

ns
er

 10
0 

m
l

Br
ig

ht
en

in
g 

Fa
ce

  S
cr

ub
 10

0 
m

l

D
ed

ic
at

ed
 F

ac
e 

W
as

h 
20

0 
m

l

Fa
ith

fu
l F

ac
e 

G
ua

rd
 50

 m
l

St
ay

 G
ol

de
n 

50
 m

l

Re
pa

ir
 &

 P
ro

te
ct

 F
oo

t B
al

m
 30

0 
m

l

Sk
in

 W
as

h 
Le

m
on

gr
as

s 
50

0 
m

l

Sk
in

 W
as

h 
Eu

ca
ly

pt
us

 50
0 

m
l

Es
se

nt
ia

l O
il 

Le
m

on
gr

as
s 

30
 m

l

Pu
re

 S
ha

m
po

o 
50

0 
m

l

Pr
eb

io
tic

 S
ki

n 
Lo

tio
n 

50
0 

m
l

Cl
as

si
c 

Af
te

r 
O

il 
25

0 
m

l

13 14 15 16 17 18 19 20 21

D
ai

ly
 B

oo
st

  6
0 

ta
bs

M
ig

ht
y 

N
ig

ht
 60

 ta
bs

Su
pe

r 
C 

Bo
os

t 1
50

 c
ap

s

U
ltr

a 
O

m
eg

a 
3 

90
 c

ap
s

a.
a.

p.
 28

 b
ag

s

M
ilk

 C
ho

co
la

te
 51

0 
g

Ca
ff

è 
La

tt
e 

51
0 

g

Bl
is

sf
ul

 B
an

an
a 

51
0 

g

Si
m

pl
y 

Va
ni

lla
 51

0 
g

We starten onder de douche. In de Happy Together box vind je de populaire Skin Wash 
Lemongrass en een Body Wonder Towel zodat je van een intens geurend schuim- 
momentje geniet. Je huid snel en goed verzorgen doe je met After Oil, onze all-time  
favourite met vrolijke citrusgeur. Je plichtsbewuste voeten die je de hele dag overal  
naartoe brengen kunnen gerust een extraatje gebruiken. Met Repair & Protect Foot 
Balm loop je de hele dag op wolkjes. Kies ook voor natuurlijke producten om je haar te  
verzorgen. Pure Shampoo en Authentic Conditioner zijn een pure weldaad voor je  
haardos en zorgen voor meer glans en volume. 

Je gelaat verzorgen begint met de juiste reiniging. Advanced Precleanser en Dedicated 
Face Wash vormen samen de dubbele reinigingsmethode van RainPharma. Alleskunner 
Faithful Face Guard combineert serum, dag-, nacht- en oogverzorging in één verbluffende 
formule. En omdat echte schoonheid van binnenuit opgebouwd wordt, vullen we aan 
met Daily Boost en Mighty Night. Deze twee supplementen vormen de basis van elk 
RainPharma programma. Om ’s morgens je eiwittten aan te vullen kan je kiezen voor  
Milk Chocolate Shake, of geniet ervan als lekker tussendoortje! 

Wil je toch meteen een stap verder gaan, ga op zoek naar jouw favoriete ritueel in  
deze brochure of kies uit de 21 RainPharma toppers lijst.

tien must-haves voor de beste versie van mezelf.

Go natural! Ga je voluit voor RainPharma maar weet je niet goed waar te beginnen? Selecteer dan  
een basispakket met daarin tien toppers die van jou de beste versie van jezelf maken.  mijn boodschappenlijstje voor 

een compleet basispakket

Happy Together (Skin Wash Lemongrass 
250 ml, After Oil 100 ml en Body Wonder 
Towel)
Repair & Protect Foot Balm 300 ml
Pure Shampoo 250 ml of 500 ml
Authentic Conditioner 250 ml of 500 ml
Advanced Precleanser 100 ml
Dedicated Face Wash 200 ml
Faithful Face Guard 50 ml
Daily Boost 60 of 365 tabs
Mighty Night 60 of 365 tabs
Milk Chocolate Shake 510 of 1350 gr



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

SPREAD THE WORD #rainpharma


