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Het is elk jaar opnieuw een zekerheid: na de lange donkere wintermaanden maakt de lente 

haar opwachting. De dagen worden beetje bij beetje langer en lichter, de temperaturen stijgen 

langzaam maar zeker en in de knoppen aan de kale bomen zitten frisgroene blaadjes te popelen 

om te verschijnen. Een wonderlijke cirkel zonder einde. 

Niet alleen de natuur ontwaakt in de lente, ook voor ons is het een bron van positieve energie  

en optimisme. Het ochtendlicht moedigt aan om de dag actief te starten. Het aanbod aan  

heerlijke voorjaarsgroenten zorgt ervoor dat we gezondere keuzes maken op ons bord.  

De lente brengt heel wat “kleine gelukskes” met zich mee. Het is hét moment voor een frisse 

start en daar helpen wij je graag bij. Van een energiek lichaam over een stralende huid tot een 

uitnodigend huis. 

Na de lente volgt al snel de bruisende zomer. De zonnestralen op onze huid maken ons blij.  

We genieten van de zwoele avonden onder een heldere hemel. 

Ontdek de nieuwe 21 rituelen en laat je onderdompelen in onze wereld.
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ainPharma is 100% Belgisch en natuurlijk. We maken eerlijke no-nonsense  

producten. Wat 11 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. We zijn 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. Wil je graag op de hoogte blijven van onze innovaties en leuke tips,  

volg ons dan op Instagram, Facebook, LinkedIn of beter nog, schrijf je in op onze nieuws-

brief op rainpharma.com

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 van natuurlijke oorsprong is, dat het ook voor iedereen  

goed is. Twijfel je of een product geschikt is voor jou? Breng een beetje van het product aan op de binnenkant van je arm. 
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Verspreid over België, Nederland en Luxemburg vind je meer dan 200 RainPharma winkelpunten. 

Er is er dus zeker één in jouw buurt. 

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. 

Wil jij je energieker voelen en je huid weer laten stralen? Ben jij een paar kilootjes bijgekomen?  

De Body & Skin Programmes van RainPharma helpen jou om een gezonde levensstijl te  

behouden of te ontwikkelen. RainPharma ambassadeurs 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 uitdaging. Aarzel niet om binnen te springen bij een  

verkooppunt in jouw buurt, bel ze of bestel meteen via hun webshop.

Wij zijn trots op onze RainPharma ambassadeurs en stellen ze graag aan jou voor. Flink wat 

winkelpunten vertellen jou over hun favoriete ritueel. Ontdek ze allemaal in deze brochure of 

bekijk ze allemaal op het RainPharma YouTube kanaal. 

Zoek jouw persoonlijk adviescentrum via stores.rainpharma.com. 
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Een eenvoudig ritueel kan krachtig transformeren. 

Ben jij klaar voor een nieuwe start?

De kracht van rituelen is alom gekend. Ze helpen ons niet alleen om een fase af te sluiten of  

te breken met oude gewoontes, maar ze zorgen er ook voor dat we vol goesting en energie  

aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. 

Wat zou jij graag anders of beter willen? Je huid elke dag laten stralen, eindelijk beter slapen 

zodat je de dagen energiek doorkomt, wat fitter en lichter in je vel zitten of van je huis een 

gezellige en geurige thuis maken? Wat je ook wilt bereiken, wij helpen je graag op weg. 

In deze brochure stellen we 21 rituelen voor die van jou de beste en mooiste versie van jezelf 

maken. Ontdek welke producten jou helpen om je doel te bereiken en hoe je concreet aan de 

slag gaat. 

De 21 RainPharma rituelen hebben stuk voor stuk hun effectiviteit bewezen, maar ze zijn in 

de eerste plaats ook plezierig en ontspannend. Kies jouw rituelen en ga vandaag nog voor een 

nieuwe start! 

21
R ITUELENR ITUELEN
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T I P

Verwen je voeten een paar keer per week (of  

waarom niet elke dag) tijdens een RainPharma 

voetbadje in de Never Ending Circle1 met een 

geutje Revitalising Foot Bath Oil. 

PRODUCTENL I JSTJE

Never Ending Circle1

Revitalising Foot Bath Oil 

Charcoal Detox Foot Scrub 

Skin Wash Sage

Body Wonder Towel 

Freshen Down

T I P

Heb je tijd voor een uitgebreid verwenmomentje? 

Ontdek het RainPharma voetenritueel en maak je 

ruwe voeten weer mooi en zacht. Heb je minder 

tijd? Met Intensive Recovery Wax geef je je voeten 

elke dag een deugddoende verzorging.  

PRODUCTENL I JSTJE

Never Ending Circle1

Revitalising Foot Bath Oil 

Charcoal Detox Foot Scrub 

Skin Wash Peppermint

Body Wonder Towel 

Refreshing Foot Massage Oil

Repair & Protect Foot Balm

Intensive Recovery Wax

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Vul de Never Ending Circle1 met warm 

water en voeg er een scheutje Revita-

lising Foot Bath Oil aan toe. Dompel je 

voeten in het verkwikkende water en laat 

ze even weken. Haal je voeten vervolgens 

één voor één uit het badje en scrub ze 

grondig met de gladmakende Charcoal 

Detox Foot Scrub om komaf te maken 

met eelt. Vermijd daarbij de teennagels. 

Spoel goed af zodat de pikzwarte scrub 

helemaal verdwenen is en was na met 

Skin Wash Peppermint voor het ultieme 

verfrissende effect. De Body Wonder 

Towel creëert meer schuim en scrubt je 

voeten nog eens lichtjes. Tijd voor het 

toppunt van ontspanning: masseer je 

voeten (of laat ze masseren) met 

Refreshing Foot Massage Oil. Droog je 

voeten af met een handdoek en breng 

Repair & Protect Foot Balm of Intensive 

Recovery Wax aan. 
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Je voeten dragen je hele lijf en ze brengen je dag in dag uit overal naartoe. Toch krijgen ze  

lang niet altijd de aandacht die ze verdienen. We negeren ze, we vinden ze vies en we  

verzorgen ze niet zoals de andere delen van ons lijf. Hoog tijd om daar verandering in te  

brengen en je voeten eens stevig in de watten te leggen met het RainPharma voetenritueel!

“Mijn voeten voelen zo ruw en droog!”

ik wil

streelzachte en 
mooie voeten.

Je voeten zitten de hele dag gevangen in sokken en schoenen terwijl ze zich voor jou uit de 

naad lopen. Geen wonder dat er al eens een geurtje ontsnapt wanneer ze na een lange dag 

eindelijk bevrijd worden. Komaf maken met gênante geurtjes, stinkende sokken en onfrisse 

schoenen? Ga voor een verkwikkende totaalaanpak: in drie stappen maak je je voeten heerlijk 

fris, proper én knuffelbaar! 

“Ik heb een hekel aan zweetvoeten!”

ik wil

frisse en 
verzorgde voeten.
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HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Scrub je voeten tijdens je dagelijkse 

douche steeds met Charcoal Detox Foot 

Scrub en was ze vervolgens met Skin 

Wash Sage. De Body Wonder Towel 

creëert meer schuim en scrubt je voeten 

nog eens lichtjes. Ook tussendoor was je 

je voeten 2 of 3 keer per dag met Skin 

Wash Sage. Droog je voeten goed af en 

breng Freshen Down voetdeo aan op je 

voeten en tussen je tenen. 

Trek telkens verse sokken aan en 

verwissel regelmatig van schoenen. 

Doe dit minstens drie dagen en 

verwelkom je nieuwe frisse voeten. 

Dit hele ritueel doe je enkel als je veel 

last hebt van geurtjes en dit de eerste 

dagen. Daarna volstaat het om dagelijks 

de Freshen Down voetdeo te gebruiken.
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T I P

Heb je liever alles in één handig pakket? Met de 

do-it-yourself startset Home Frangrance Lab ben  

je meteen vertrokken. Een origineel cadeautje! 

  

PRODUCTENL I JSTJE

Natural Room Spray – kies uit meer dan 20 

natuurlijke geuren

Natural Room Spray Liquid

RainPharma Trechter

Essentiële Olie – kies uit meer dan 20 

natuurlijke geuren

Aroma Diffuser

T I P

Over een paar dagen een belangrijke vergadering 

of vooruitzicht op een leuke date? Bereid je voor 

met een mooie huidtint.

PRODUCTENL I JSTJE

Stay Golden

Brightening Face Scrub

Dedicated Face Wash

Beauty Sleep Cover

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Scrub je gelaat vooraf met Brightening 

Face Scrub om dode huidcellen die voor 

een doffe tint zorgen te verwijderen. Rei-

nig goed na met Dedicated Face Wash 

zodat je zeker bent van een egaal resul-

taat zonder vlekken. Dan is het tijd voor 

een vleugje magie! Masseer Stay Golden 

gelijkmatig in over je gelaat en decolleté. 

Doe dit elke ochtend en avond, 

tot je de gewenste tint bereikt (meestal 

na 3 tot 5 applicaties). Vervolgens 

onderhoud je het resultaat 1 tot 2 maal 

per week. Was je handen steeds met 

een Skin Wash na gebruik en let op met 

witte kleding. ’s Nachts kan je Beauty 

Sleep Cover gebruiken om je kussen te 

beschermen. 
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We zien er allemaal beter uit na een deugddoende vakantie: helemaal uitgeslapen en met een 

streepje zon op ons gezicht. Wil jij het hele jaar door complimentjes oogsten met je natuurlijke 

sunkissed glow? Stay Golden is als een selfie-filter in een flesje. Je huid is mooi egaal met een 
subtiel kleurtje, en dat zonder make-up en zonder intensief zonnebaden. 

“Soms is mijn huid zo bleek en vaal dat ik er ziek of vermoeid uitzie.”

ik wil

een stralende 
zonnige tint.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Met een Room Spray verstuif je instant 

geurige vleugjes natuur in huis. 

Kies voor elke kamer het juiste geurtje uit 

en verspreid de flesjes overal in huis. 
Een paar frisse varianten zoals Lemon-

grass of Lime in het toilet om vervelende 

geurtjes te bestrijden, een vleugje 

Lavender in de slaapkamer voor zorgeloze 

dromen of de geur van versgebakken 

koekjes met Cinnamon in de keuken. 

Een paar keer sprayen en je roept meteen 

de juiste sfeer op. Is het flesje leeg? Dan 
kan je het makkelijk zelf bijvullen met 

behulp van een trechter, Natural Room 

Spray Liquid en je favoriete essentiële 

olie. Vul je lege flesje met behulp van het 
trechtertje met de Natural Room Spray 

Liquid en voeg 2,5 tot 5 pipetjes essentiële 

olie toe, afhankelijk van je gewenste 

geursterkte.

Wil je een ruimte helemaal onder- 

dompelen in een geurige sfeer? De Aroma 

Diffuser is een must-have voor fans van 

aromatherapie. Je vult je persoonlijke 

geurfabriekje met water en een paar 

druppeltjes essentiële olie en steekt de 

stekker in het stopcontact. Zodra je het 

toestelletje 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 sfeerlampje in huis. 

Kijk hier voor de geurfabriek van William.

Natuurlijke geuren maken van je huis een thuis. Ze geven je humeur een boost, ze heten je 

gasten warm welkom of ze helpen om de lucht binnen gezond en zuiver te houden. Wil jij je 

huis natuurlijk parfumeren? Met onze pure essentiële oliën geef je elke ruimte een persoonlijke 

toets, van de woonkamer en de keuken tot in het kleinste kamertje. 

“Met een Room Spray ruikt mijn huis altijd fris en pas gepoetst, 
perfect wanneer mijn schoonmoeder onverwachts op bezoek komt.”

ik wil

van mijn huis een heerlijk 
geurige thuis maken.
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PURE NATURE

   by   

PASCALE NAESSENS x RAINPHARMA
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l 
4 Pascale Naessens

geur is pure emotie.
Gedeelde passie en wederzijdse bewondering

Pure Nature by Pascale Naessens x RainPharma brengt aardse,  

kruidige en bloemige noten samen in een krachtige geur die 

tegelijk vrouwelijk en elegant is, helemaal passend bij het  

karakter van Pascale. 

Vetiver, een van oorsprong Indische grassoort, zorgt voor de 

aardse noten. Deze essentiële olie bevordert de regeneratie van 

de huid terwijl de krachtige geur stimuleert om te aarden. 

De verwarmende geur van Black Pepper, een van de oudste 

specerijen ter wereld, vormt de overgang tussen de aardse 

en bloemige noten. Met zijn krachtige maar verfijnde, ietwat 
bloemige aroma zorgt zwarte peper voor positieve energie. 

De florale noten tenslotte, ondersteunen de vrouwelijke 
speelsheid van deze blend. Geranium en Lavender brengen 

je tot rust en in balans. De zoete toets van Ylang Ylang voegt  

een verleidelijk en prikkelend accent toe. De bijzondere  

combinatie van geuren maakt gelukkig en zorgt voor binnen-

pretjes. 

Pure Nature by Pascale Naessens x RainPharma is de 24ste 

geur uit de Aromatherapy Essentials collectie van RainPharma.  

De geur is beschikbaar als Skin Wash (500 ml en 100 ml),  

als Natural Room Spray (50 ml) en als Essential Oil (30 ml).

Wil je op de hoogte blijven van meer nieuws? 

Volg dan zeker @rainpharma en @pascalenaessens op  

Instagram.

Twee verhalen, een missie

RainPharma en Pascale Naessens delen al meer dan 10 jaar 

een passie voor puurheid en schoonheid. Ons geloof in de 

kracht van de natuur is onze grootste drijfveer. We zijn ervan 

overtuigd dat we ons lichaam mooier en sterker maken door 

de binnenkant met meer respect te behandelen. Een samen-

werking stond dan ook in de sterren geschreven. 

Al vanaf onze eerste ontmoeting hing er magie in de lucht. 

En een heerlijk geurtje. Onze gedeelde interesse in aroma- 

therapie lag aan de basis van eindeloze gesprekken waarin 

onze ideeën haast vanzelf in elkaar overvloeiden. Die instant 

creatieve match leidde tot Pure Nature by Pascale Naessens 

x RainPharma, een geurige mix van de meest pure essentiële  

oliën, met zorg samengesteld door Pascale Naessens en  

gebotteld door RainPharma.
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T I P

Wist je trouwens dat je onze natuurlijke Skin 

Washes ook als handzeep kan gebruiken? Ze staan  

prachtig naast de wasbak in de keuken of aan de 

wastafel in de badkamer. 

PRODUCTENL I JSTJE

Aromatherapy Essentials Skin Wash - kies uit 

meer dan 20 geuren

Liu’s Magic Sponge

Body Wonder Towel

Classic After Oil – A Zest of Happiness

Pure Nature by Pascale Naessens x RainPharma
HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Een heerlijke douche is de ultieme ontspanning, zeker wanneer je de juiste geur Skin 

Wash kiest. Zet een paar flesjes onder de douche zodat je jouw douchemoment kan 
aanpassen aan je stemming op dat moment. Opmonterend met Mandarin om de dag 

vrolijk te starten, verfrissend met Peppermint na het sporten of wikkel je zelf in een 

zalige rust voor het slapengaan met Lavender. Je kan je favoriete Skin Wash zo  

gebruiken, maar je zal merken dat onze 100% plantaardige formules minder schuimen 

dan synthetische varianten. Gek op schuim? Maak Liu’s Magic Sponge of Body  

Wonder Towel goed nat en doe er 1 pompje Skin Wash op. Even kneden en knijpen 

en je creëert een grote natuurlijke schuimwolk. Je douche afsluiten doe je met Classic 

After Oil. Draai de kraan even dicht en breng de aromatische huidolie aan op een natte 

huid. Kort afspoelen, droogdeppen en je bent klaar. Je huid is soepel en zacht als satijn 

zonder vet aan te voelen, zodat je meteen je kleren kan aantrekken. 
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We hebben ze allemaal: kleine gelukskes die onze dag goed maken. Met een heerlijk geurende 

Skin Wash maak je van jouw dagelijkse douche een zalig wellnessmomentje. Alle formules 

zijn super geconcentreerd en dus zuinig in gebruik. Bovendien zijn RainPharma Skin Washes 

100% plantaardig en dus lief voor je huid én voor de planeet!

“Mijn dagelijkse douche is lief voor mijn huid en lief voor de planeet.”

ik wil

elke dag zorgeloos genieten 
van mijn doucheritueel.
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HOE GA IK  AAN DE SLAG?

De Balance Box is jouw sleutel tot 

een sterk en fit lichaam, een pak meer 
energie en een stralende huid. In deze 

voordelige box zit alles wat je nodig hebt 

om met het Balance Program te starten: 

van voedingssupplementen en shakes tot 

handige hulpmiddeltjes als een shaker en 

een receptenboek vol inspiratie.

Het Balance Program is een efficiënt en 
evenwichtig totaalconcept, opgebouwd 

rond een gezonde levensstijl met pure 

onbewerkte voeding en meer beweging. 

Het is een intensief programma dat je 

volgt onder constante individuele  

begeleiding van een voedingsconsulent 

of diëtist. Hij of zij begeleidt je stap 

voor stap naar de beste versie van jezelf: 

lichter, energieker en met een stralende 

huid. 

Hoef je niet echt te vermageren maar 

snakt je lichaam wel naar een nieuwe 

start? Dan is het Smart Nutrition Project 

jou op het lijf geschreven. Ook dit 

programma is opgebouwd rond een 

gezonde levensstijl, maar in tegenstelling 

tot het Balance Program kan je het 

Smart Nutrition Project zelfstandig 

volgen. Alles wat je nodig hebt om te 

starten met dit makkelijke en veelzijdige 

programma, vind je in de Smart 

Nutrition Box. De eerste resultaten merk 

je al na één week: je voelt je fitter en 
lichter, met meer energie én een stralende 

huid. Na je reset zet je je programma 

efficient verder met de Family Packs van 

de voedingssupplementen. 

Wil jij je energieker voelen en je huid weer laten stralen? Ben je een of twee kilootjes bij- 

gekomen en wil je die weer kwijt? Of wil je eindelijk voorgoed komaf maken met overtollige  

kilo’s en zo een optimaal gewicht bereiken? Soms heeft je lichaam nood aan een reset.  

De Body & Skin Programmes van RainPharma helpen jou om het roer om te gooien en een  

gezonde levensstijl te ontwikkelen. 

“Een paar kilo lichter, een stralende huid en een pak meer energie: daar ga ik voor!”

ik wil

beter en fitter 
in mijn vel zitten.
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PRODUCTENL I JSTJE

Balance Box

Smart Nutrition Box

Family Packs Voedingssupplementen

T I P

Samen is makkelijker en leuker dan alleen!  

Drie keer per jaar volgen we met het ganse  

RainPharma team, al onze winkelpunten en  

honderden RainPharma  fans samen het Smart 

Nutrition Project. Via Instagram en Facebook 

delen we tips, recepten én aanmoedigingen met 

elkaar.
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T I P

Snakken je handen naar een extraatje? Breng voor 

het slapengaan een laag Intensive Recovery Wax 

aan, trek handschoentjes aan en laat deze natuur-

lijke krachtpatser een hele nacht inwerken. 

PRODUCTENL I JSTJE

Invigorating Hand Polish

Never Ending Circle1

Soothing Hand Bath Milk

Exceptional Hand & Nail Cream

Intensive Recovery Wax

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Scrub je handen eerst met Invigorating 

Hand Polish. De milde scrubdeeltjes 

uit jojoba maken je handen streelzacht 

zonder de huid te beschadigen. Nu zijn je 

handen klaar voor een zalig handbadje. 

Vul de Never Ending Circle1 met warm 

water en voeg een geutje Soothing Hand 

Bath Milk toe. Installeer je lekker 

comfortabel en laat je handen 15 minuten 

weken in het water. Haal je handen uit 

het water, dep ze droog en breng 

Exceptional Hand & Nail Cream aan. 

Heb je last van kloofjes of kapotte 

handen? Verwarm een kleine hoeveel-

heid Intensive Recovery Wax tussen je 

handen en masseer in. Deze voedende 

wax verzacht jouw pijnlijke handen en 

beschermt de huid tegen invloeden van 

buitenaf. 
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Handen wassen, koude temperaturen, droge lucht, antibacteriële handgels, nog maar eens 

handen wassen… Je handen hebben het zwaar te verduren. Ze drogen uit, voelen ruw aan en 

na een tijd krijg je misschien zelfs last van kloofjes. Een verzorgende handcrème aanbrengen 

helpt natuurlijk, maar soms is er meer nodig om ze weer zacht en mooi te maken. Wat dacht 

je van een heerlijk handbadje: grondige verzorging én zalig wellnessmoment in één. 

“Mijn handen zijn ruw en droog. Hoe geef ik ze een opkikker?”

ik wil

zachte en 
verzorgde handen.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Goeiemorgen! Lekker geslapen? 

De dag begint in de badkamer met 

Bonjour Therapy Shower Wash, een 

kostbare blend van essentiële oliën 

die bekend staan om hun opbeurende 

en stimulerende eigenschappen. Een 

ochtendhumeurtje spoel je dus zo van 

je af. Niet veel tijd ’s morgens? Met een 

RainPharma Shake, een portie vers fruit, 

plantaardige melk en wat noten, pitten 

en zaden tover je in een handomdraai 

een lekker en evenwichtig ontbijt op 

tafel. Laat je culinaire creativiteit de vrije 

loop en experimenteer met plantaardige 

drankjes en superfoods om jouw ultieme 

ontbijt te creëren. Vergeet ook je supple-

menten niet. Een tabletje Daily Boost en 

een zakje MOOD vormen een prima duo 

in de ochtend. Specifieke doeleinden of 
nood aan een extraatje? Je RainPharma 

specialist adviseert je graag.

Niets zo fijn als de dag beginnen met het gevoel dat je de wereld aankan. Wij helpen je graag 
om elke ochtend met het juiste been uit bed te stappen. Een evenwichtig ontbijt, een oppeppende  

douche en een extra energieshot. Je to-dolijst afvinken ging nog nooit zo vlot! 

“Ik weet dat een evenwichtig ontbijt belangrijk is om de dag goed te starten, 
maar soms lukt het gewoon niet om er tijd voor te nemen.”

ik wil

elke ochtend een 
energieke start nemen.
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T I P

Maak er een mooi ochtendritueel van met je hele 

familie, zo starten jullie de dag energiek samen.

PRODUCTENL I JSTJE

Shake – kies uit 16 smaken

Daily Boost 

Mood

Bonjour Therapy Shower Wash
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T I P

Acht uur in bed lijken verloren uren maar een 

goede nachtrust vormt letterlijk het fundament 

van een gezond en gelukkig leven.

PRODUCTENL I JSTJE

Bonsoir Therapy Shower Wash

Bonsoir Room Spray

Bonsoir Essential Oil

Aroma Diffuser

Omega Zen

Yoga
HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Neem je graag nog een douche voor het slapengaan? Bonsoir Therapy Shower Wash 

wast de drukte van de dag van je af en wikkelt je in een streelzachte harmonieuze rust. 

Met behulp van een Aroma Diffuser en Bonsoir Essential Oil baadt je slaapkamer in 

een verwarmende en kalmerende geur. Verstuif ook wat Bonsoir Room Spray op je 

hoofdkussen. Vlak voor je je nachtlampje uitknippert, drink je een glaasje Yoga met 

een capsule Omega Zen met saffraan. Zoete dromen gegarandeerd! 
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Slapen is zo ontzettend belangrijk. Wie ‘s nachts goed slaapt, kan overdag immers makkelijker  

zijn of haar dromen waarmaken. Goed slapen begint bij een goede slaaphygiëne.  

Regelmaat en rituelen helpen je om makkelijker in te dommelen. Net als gezonde voeding, 

voldoende beweging overdag en een goed ingerichte, knusse slaapkamer. Een natuurlijk duwtje  

in de rug zet de kroon op het werk zodat je’s morgens weer vol energie aan de start staat. 

“Ook al ben ik moe, toch slaap ik vaak slecht. Draaien, woelen, zuchten, eindeloos schaapjes tellen… 
hoe geraak ik vlot in dromenland?”

ik wil

beter 
slapen.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Je huid wordt opgebouwd van binnenuit. 

Daarom is het belangrijk dat je lichaam 

elke dag alle bouwstenen krijgt die het 

nodig heeft. Begin de dag eens met 

super-antioxidant High Tech AOX en sluit 

de dag af met a.a.p. (Anti-Aging Powder), 

een revolutionair voedingssupplement op 

basis van viscollageen, hyaluronzuur en 

vitamine C dat je huid haar stevigheid en 

veerkracht geeft. Om je huid ook langs de 

buitenkant alle zorgen te geven die ze 

nodig heeft, vul je je RainPharma gelaats-

ritueel aan met 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 zorgt Fine Day Fluid, een 

premium gelaatsserum met exclusieve 

actieve ingrediënten als rozenolie,  

ervoor dat je huid zijdezacht en jong 

aanvoelt. 

Bij RainPharma zijn we ervan overtuigd dat elke leeftijd zijn charme heeft. Maar er is ook niets 

mis met de natuur hier en daar een handje te helpen, toch? We kiezen voor een holistische 

aanpak en combineren de beste plantaardige huidverzorgingsproducten met doeltreffende  

orthomoleculaire voedingssupplementen. Zo ben je zeker van het allerbeste resultaat! 

“Ik ga de strijd aan met huidveroudering!”

ik wil

een jonge 
stralende huid. ri
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T I P

Je gebruikt a.a.p. in een kuur van minimaal 28  

dagen tot 6 maanden, afhankelijk van het gewenste  

resultaat. Je kan deze kuur combineren met andere  

voedingssupplementen zoals Daily Boost, Mighty 

Night, High Tech AOX, Dynamic Q10, Dry Energy, 

Super C Boost en Ultra Omega 3.

PRODUCTENL I JSTJE

a.a.p.

High Tech AOX

Clever Night Remedy

Fine Day Fluid

Beauty Sleep Cover

L
ies u

it L
in

den

L
ies’ fav

oriet: 
Y

o
g

a

K
im

 u
it K

on
tich

K
im

s fav
oriet: 

a.a.p
.

SSD_21rituelen_brochure2.indd   22-23SSD_21rituelen_brochure2.indd   22-23 18/02/2021   11:0318/02/2021   11:03



2
1 
R
IT
U
E
L
E
N
  
24

2
1 
R
IT
U
E
L
E
N
  
25

T I P

Meng een paar druppels Fascinating Broccoli  

Seed Oil onder je nachtverzorging voor een nog 

rijkere verzorging! 

PRODUCTENL I JSTJE

Freshening Day Fluid

Comforting Night Remedy

Beauty Sleep Cover

Daily Boost

Mighty Night

Ultra Omega 3

T I P

Die vreselijke kleine puistjes kunnen een grote  

deuk in je zelfvertrouwen geven. Zeker zijn van je 

resultaat? Gebruik de volledige kuur gedurende 

minstens 6 weken.

PRODUCTENL I JSTJE

Flawless Day Fluid

Clearing Night Remedy

Beauty Sleep Cover 

Daily Boost

Mighty Night

Ultra Omega 3
HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Om de strijd met puistjes aan te gaan, schakelen we een krachtig duo in. Clearing 

Night Remedy en Flawless Day Fluid vormen de basis van jouw extra zuiverende kuur. 

Voor het slapengaan breng je de all-in-one nachtverzorging Clearing Night Remedy 

aan die je huid helpt herstellen, de goede huidflora stimuleert en ongewenste  
bacteriën afweert. Gebruik Beauty Sleep Cover om je kussensloop te beschermen zodat 

de formule een hele nacht kan inwerken. ’s Morgens breng je Flawless Day Fluid aan, 

een lichte daglotion die overmatig glimmen tegengaat en roodheid vermindert. 

Voor een totaalaanpak vul je verder aan met enkele van onze orthomoleculaire 

voedingssupplementen die je lichaam helpen om 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. 
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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!

“Ik ben die puistjes en onzuiverheden kotsbeu!”

ik wil

een zuivere huid, 
zonder puistjes.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Klaar om je droge huid op een echte 

dorstlesser te trakteren? ’s Avonds breng 

je Comforting Night Remedy aan,  

een premium nachtverzorging die het 

ongemak van een droge huid helpt  

wegnemen op het huidoppervlak. 

Gebruik Beauty Sleep Cover over je 

hoofdkussen voor het ultieme schoon-

heidsslaapje. 

’s Morgens breng je Freshening Day  

Fluid aan, een frisse en verzachtende 

lotion die je huid helpt om water vast  

te houden. Onze premium voedings- 

supplementen zetten zoals steeds de 

kroon op het werk. Combineer basisduo 

Daily Boost en Mighty Night met Ultra 

Omega 3, op basis van visolie.

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! 

“Eindelijk heb ik geen last meer van dat trekkerige gevoel.”

ik wil

komaf maken met 
mijn droge huid. ri

tu
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T I P

Wist je dat er drie After Oils in onze collectie 

zitten? Classic After Oil is al jaren de publieks- 

lieveling van RainPharma. De oppeppende citrus- 

geur geeft je een instant vrolijke boost. Mag het 

iets meer zijn? Superior After Oil is een extra  

verzorgende formule zonder essentiële oliën en dus 

ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid. 

Hou je toch van een geurtje? Met een paar druppeltjes  

essentiële olie creëer je jouw persoonlijke variant. 

De luxueuze Bonjour Premium After Oil werd 

verrijkt met verzorgende ingrediënten en staat  

garant voor een enthousiaste start van je dag. 

PRODUCTENL I JSTJE

Classic After Oil – A Zest of Happiness 

Superior After Oil 

Bonjour Premium After Oil 

PRODUCTENL I JSTJE

Charming Broccoli Seed Mask

SOS Barrier Face Repair Rescue

Ultra Omega 3

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Less is more. Een extreem gevoelige huid 

heeft vooral nood aan rust. Daarom gaan 

we met een minimum aan producten 

voor een maximaal resultaat. Een goede 

reiniging vormt zoals altijd de basis van 

je gelaatsritueel. Masseer je droge gelaat 

in met Charming Broccoli Seed Mask. 

De olie in de formule trekt onzuiverheden 

aan en verwijdert ze in alle zachtheid. 

Vervolgens breng je SOS Barrier Face 

Repair Rescue aan, een watervrije 

gelaatslotion die niet alleen het uitzicht 

van de huid onmiddellijk strakker maakt, 

maar je huid ook helpt soepel en jong te 

houden. Vergeet ook niet je dagelijkse 

capsule Ultra Omega 3 voor aanvoer van 

omega-3 vetzuren.
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Een trekkerig gevoel, rode vlekken, uitslag en jeuk, schrale plekken: wie last heeft van een erg 

gevoelige huid, herkent het helaas wel. Er zijn heel wat redenen waarom je huid overgevoelig  

kan reageren. Van weersomstandigheden zoals extreme kou of zon en luchtverontreiniging 

tot hormonale veranderingen, medicatie of voeding, stress… Heb jij er ook genoeg van?  

Wij helpen je om jouw gevoelige huid weer in balans te brengen. 

“Mijn gevoelige huid verdient extra aandacht.”

ik wil

mijn gevoelige huid de 
juiste verzorging geven.

T I P

Heeft ook je lichaam nood aan de allerzachtste  

verzorging? De RainPharma babyproducten zijn 

stuk voor stuk milde formules op basis van de 

meest pure plantaardige ingrediënten. Baby Bath 

Milk, Baby Wash & Shampoo en Baby Daily Oil 

zijn lief voor tere babyvelletjes en dus ook voor 

jouw gevoelige huid. Daarnaast vind je in onze 

collectie een aantal luxueuze neutrale verzorgings- 

producten. Superior After Oil, Precious Bath 

Oil, Professional Massage Oil en Glowing Sugar  

Cane Scrub zitten boordevol kostbare verzorgende  

ingrediënten maar bevatten geen essentiële oliën.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Met After Oil verzorg je je huid terwijl  

je nog onder de douche staat.  

Makkelijk en snel! Nadat je je gewassen 

hebt met je favoriete plantaardige 

Skin Wash, draai je de kraan even 

dicht en breng je de 100% plantaardige 

huidolie aan op een natte huid. 

Heel kort afspoelen, droogdeppen en 

klaar! Je huid is soepel en zacht als 

satijn zonder vet aan te voelen, dus je 

kan meteen je kleren aantrekken. 

Jezelf in de watten leggen en toch tijd winnen. Het klinkt te mooi om waar te zijn maar met 

After Oil, ons geheim voor een stralende en zijdezachte huid, krijg je het toch voor elkaar.  

De inspiratie voor deze topper vonden we in de sprookjesachtige Colombiaanse stad Cartagena, 

thuisstad van Eric. Door het tropische klimaat hebben de mensen er een erg droge huid die 

door hun donkere kleurtje ook vaak een grauw tintje krijgt. Daarom smeren moeders hun  

kinderen onder de douche dagelijks in met een speciale olie die hun huid weer glanzend en 

gezond maakt. Een prachtig ritueel dat ze zelf nadien met veel liefde verderzetten en dat  

RainPharma graag met jou wil delen. 

“Sneller uit de douche, zonder in te boeten aan luxe en verzorging.”

ik wil

mijn huid snel maar ook 
heel goed verzorgen. ri
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PRODUCTENL I JSTJE

Baby Bath Milk

Baby Wash & Shampoo

Baby Daily Oil

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Je baby in bad stoppen is een magisch en intiem moment. Perfect om even bij elkaar 

in te checken en aan jullie unieke band te bouwen, maar ook om te spelen en plezier 

te maken natuurlijk. De eerste keer alleen thuis is het ook best spannend. Maar met de 

RainPharma babyproducten ben je zeker dat je je baby de allerbeste verzorging geeft. 

Vul een badje met lauw water en roer er een klein scheutje Baby Bath Milk door tot je 

een homogeen melkachtig badje bekomt. Om je baby te wassen gebruik je Baby Wash 

& Shampoo. Doe één pompje op Liu’s Magic Sponge om een weelderige plantaardige 

schuimwolk te creëren. Meer dan genoeg om je baby van kop tot teen te wassen.  

Nadat je je baby zachtjes hebt afgedroogd, is het tijd voor een zalig massagemomentje 

met Baby Daily Oil. Perfect om elkaar beter te leren kennen en je baby extra te  

vertroetelen. Leuke foto’s van je baby? Deel ze met ons, tag @rainpharma en gebruik 

#rainpharmababies!
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Niets is zo zacht als de huid van een baby. Dat hoeven we jou natuurlijk niet meer te vertellen.  

Maar dat zachte babyvelletje is ook heel gevoelig. Wist je bijvoorbeeld dat de huid van  

een baby wel vijf keer dunner (en dus ook kwetsbaarder) is dan die van een volwassene?  

Daarom creëerden we een reeks hypoallergene verzorgingsproducten voor de allerkleinsten.  

We gebruikten daarvoor enkel milde ingrediënten die de tere huid van je baby respecteren en 

beschermen. Babyvelletjes verdienen het allerbeste, maar het oog wil ook wat. Voor de designs 

van de babylijn werkte RainPharma samen met Eva Mouton en Laura Van Bouchout, mede 

liefhebbers van natuurlijke verzorging, sterk design en... baby’s.  

“De producten van de babylijn bevatten enkel ingredienten die de huid van mijn baby echt nodig heeft.”

ik wil

de huid van mijn baby in 
alle zachtheid verzorgen.

T I P

Wist je dat Baby Daily Oil een favoriet is voor  

het hele gezin? Ook papa’s, grote broers en zussen 

geven (en krijgen!) graag een massage.

2
1 
R
IT
U
E
L
E
N
  
29

Doffe troosteloze lokken? Schuif je klassieke haarverzorging aan de kant en kies voor een 

100% natuurlijke aanpak. RainPharma ontwikkelde een shampoo en conditioner die volledig 

plantaardig zijn en een pure weldaad voor elk haartype. Beide formules zitten boordevol  

reinigende, verzorgende, hydraterende en kalmerende ingrediënten die je haar sterk, mooi, 

zacht en glanzend maken en tegelijk je hoofdhuid voeden en verzachten. Hallo, gezonde en 

glanzende haardos!

“Gedaan met chemische ingredienten, vanaf nu gebruik ik alleen nog natuurlijke haarverzorgingsproducten.”

ik wil

glanzende gezonde 
lokken. ri
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PRODUCTENL I JSTJE

Pure Shampoo

Authentic Conditioner

Fascinating Broccoli Seed Oil

Charming Broccoli Seed Mask

T I P

Charming Broccoli Seed Mask breng je aan 

op droog haar en laat je 20 minuten inwerken  

alvorens het masker grondig uit te spoelen.  

Nadien heb je geen shampoo of conditioner meer 

nodig want het masker reinigt én voedt je haar. 

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Pure Shampoo is een geconcentreerde shampoo die uitsluitend actieve werkzame 

ingrediënten bevat. Water komt gewoon uit de kraan, dus dat voeg je zelf toe door je 

haar eerst goed nat te maken. Zo volstaat één pompje om een weelderige haardos te 

wassen. Na het douchen breng je Authentic Conditioner aan op handdoekdroog haar. 

Deze handige leave-in formule hoef je niet uit te spoelen. Even laten inwerken, 

doorkammen en je kan je lokken föhnen of stylen zoals je gewend bent. 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. 
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ik wil

iemand die ik graag zie 
verwennen met een 

heerlijke massage.

T I P

Zorg ervoor dat je altijd een 100% origineel, 100% 

natuurlijk en 100% Belgisch cadeautje hebt klaar-

staan. Dat bespaart je heel wat tijd en stress en  

zorgt ervoor dat je steeds attent uit de hoek komt.

PRODUCTENL I JSTJE

Ontdek de verschillende RainPharma 

geschenkdozen en kies er een vijftal uit. 

RainPharma luxedeken Mystieke Nacht 

of Wilde Tijm

Never Ending Circle1

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Van kleine attentie tot groot gebaar: in onze collectie kant-en-klare geschenkdozen 

vind je het perfecte cadeautje voor iedereen die jij lief hebt, wilt verrassen of 

bedanken. Spring eens binnen in je RainPharma winkelpunt en ontdek de verschillende 

boxen. Iemand laten kennismaken met onze natuurlijke doucheproducten of het 

ultieme geschenk voor een échte RainPharma-lover? Kies er enkele uit en laat er 

meteen mooie pakjes van maken. 
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Je ontvangt onverwachts een uitnodiging voor een dinertje en wilt niet met lege handen  

arriveren? Of je schoonmoeder is jarig en je wilt niet dat ze merkt dat je haar verjaardag  

eigenlijk vergeten was? Met de RainPharma geschenkdozen heb je altijd een geschikt cadeautje 

in huis. Origineler dan een bos bloemen én gezonder dan een doos pralines. 

“Niets zo leuk als iemand verrassen met het perfecte cadeautje!”

ik wil

altijd leuke cadeautjes 
in huis hebben.

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Professional Massage Oil is niet alleen 

een fantastische massageolie. Dankzij de 

toevoeging van kostbare zuivere plan-

tenoliën is het ook een luxe verzorging die 

de huid ontspant, verzorgt en kalmeert. 

Verwarm een beetje van deze neutrale 

massageolie tussen je handen en ga aan 

de slag. Liever een geurtje? Doe een 

beetje massageolie in een kommetje en 

voeg enkele druppels essentiële olie toe. 

Maak een keuze op basis van de specifieke 
eigenschappen van een olie binnen de 

aromatherapie of volg je neus en kies 

de geur die je op dat moment het meest 

aanspreekt. Wil je iemand op een deugd-

doende voetmassage trakteren? 

Met Refreshing Foot Massage Oil geef 

je iemand het summum van ontspanning 

cadeau en het zorgt voor de ultieme 

verfrissing, een aanrader op warme 

zomerdagen! Ga je voor een gelaats-

massage? Neem een beetje Balming Face 

Polish en maak nu eens grote en dan 

weer kleinere cirkelvormige bewegingen 

over het gelaat. Deze balsemende scrub 

maakt de huid zijdezacht en de 

massage stimuleert de doorbloeding. 

We weten allemaal hoeveel deugd aanrakingen doen. Ze zorgen er niet alleen voor dat in 

onze hersenen het knuffelhormoon oxytocine vrijkomt waardoor we minder stress en angst 

ervaren, maar helpen ons ook om een innige band op te bouwen met elkaar. Elkaar op een 

massage trakteren is de beste remedie tegen huidhonger en een boost voor je vriendschap 

of relatie. Een gezichtsmassage voor je overwerkte beste vriendin, je partner verrassen met 

een sensuele lichaamsmassage of je dochter op een voetmassage trakteren. Met de allerbeste  

massageproducten maak je er een zalig zen-momentje van. 

“Een zalige massage is de beste remedie tegen huidhonger.”

ri
tu

e
e

l 
18

T I P

Set the mood! Gebruik je Aroma Diffuser en doe 

zeker de moeite om de juiste geur Essentiële olie 

uit te kiezen.

PRODUCTENL I JSTJE

Professional Massage Oil

Essentiële olie – kies uit meer dan 20 geuren

Refreshing Foot Massage Oil

Balming Face Polish

Aroma Diffuser
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T I P

Het A tot F gelaatsritueel is een programma dat 

geschikt is voor zo goed als elk huidtype. Heeft je  

huid een specifieke aanpak nodig? Wil je een  
concreet huidprobleem aanpakken? Of kan je  

huid een extraatje gebruiken? Je RainPharma 

specialist vertelt je alles over onze aanvullende 

gelaatsproducten. 

PRODUCTENL I JSTJE

Amazing Oil Cleanser

Brightening Face Scrub

Comforting Clay Mask

Dedicated Face Wash

Elementary Toning Mist

Faithful Face Guard

Liu’s Magic Sponge

PRODUCTENL I JSTJE

Precious Bath Oil

Essentiële olie – kies uit meer dan 20 geuren

Sacred Seven Body Repair Oil

Prebiotic Skin Lotion

Skin Wash – kies uit meer dan 20 geuren

Aroma Diffuser
HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Telefoon uit, sfeerlicht aan. Vanavond 

draait alles om ontspanning. Laat het 

bad vollopen met heerlijk warm water 

en voeg daaraan 20 pompjes Precious 

Bath Oil toe. Deze neutrale badolie zit 

boordevol reinigende en verzorgende 

plantaardige oliën die je helemaal tot 

rust brengen en je huid satijnzacht 

maken. Doe er een paar druppels van je 

favoriete essentiële olie bij en geniet van 

een relaxerend geurtje. Hou je meer van 

een schuimbad? Voeg een aantal  

pompjes van je favoriete Skin Wash 

onder de lopende kraan toe aan het 

badwater en dompel je lichaam onder  

in een zalige plantaardige schuimwolk. 

Na je bad is het tijd om je huid extra in 

de watten te leggen met Sacred Seven 

Body Repair Oil, met zijn heerlijk 

kruidige geur wikkelt deze rijke, 

niet-klevende olie je lichaam in een 

zalige rust. Of ga voor Prebiotic Skin 

Lotion. Deze lotion is het summum van 

plantaardige huidverzorging die je huid 

beschermt, kalmeert, verzorgt en zijde-

zacht maakt. 
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Last van vermoeidheid of stress? Of gewoon nood aan een moment puur voor jezelf? Plan een 

avondje me-time en maak van je badkamer een luxueuze home spa. Warm water, rustgevende 

geuren, sfeervol licht, een zacht muziekje of net zalige stilte, een lekker drankje bij de hand en 

natuurlijk heerlijke verwenproducten. Ben jij klaar voor het ultieme badritueel? 

“Vanavond denk ik voor een keer alleen maar aan mezelf..”

ik wil

helemaal tot rust komen 
in een zalig bad.

T I P

Klaar voor de ultieme ontspanning? Breng een  

gelaatsmasker aan en kom met een stralende gloed  

uit bad. Zuiverend, hydraterend, verzachtend… 

aan jou de keuze. Dit is genieten 2.0!

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Een mooie en rustige huid in balans 

begint met de juiste reiniging. 

De dubbele reinigingsmethode vormt dan 

ook de basis van je verzorgingsritueel: 

eerst gebruik je Amazing Oil Cleanser 

(stap A, een op olie gebaseerde reiniger), 

vervolgens reinig je na met Dedicated 

Face Wash (stap D, een reiniger op 

waterbasis). Om je gelaat meer in de 

diepte te reinigen gebruik je tussen deze 

twee stapjes dagelijks Brightening Face 

Scrub (stap B) en één keer per week ons 

zuiverend kleimasker Comforting Clay 

Mask (stap C). Tijd om te verzorgen. 

Omdat water best hard kan zijn voor je 

huid, spray je vervolgens met het heer-

lijke bloemenwater Elementary Toning 

Mist (stap E) om je huid te ontspannen 

en kalmeren. Even laten opdrogen of 

zachtjes droogdeppen en je huid is klaar 

voor de finishing touch. Faithful Face 

Guard (stap F) is een verbluffende 4-in-1 

formule die zowel dag- en nachtcrème als 

serum en oogverzorging is. Je huid wordt 

gevoed en beschermd, voelt zijdezacht 

aan én je krijgt er een glamoureuze gloed 

bovenop. 

Het RainPharma gelaatsritueel is jouw sleutel tot een stralende en schone huid die perfect in 

balans is. We ontwikkelden een reeks 100% plantaardige producten die jou in zes eenvoudige 

maar doeltreffende stapjes door het ritueel gidsen. Om het je makkelijk te maken, volgen de  

namen van de producten de letters van het alfabet. Van Amazing Oil Cleanser tot Faithful Face 

Guard. Schuif je klassieke verzorgingsproducten aan de kant en laat je overtuigen!  

“Het beste uit de natuur voor de mooiste en gezondste huid.”

ik wil

mijn gelaat in 
alle zachtheid verzorgen. ri
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T I P

Hou je baby en jonge kinderen zoveel  

mogelijk uit de zon.

PRODUCTENL I JSTJE

Natural Daylight Defence

Brightening Face Scrub

Fascinating Broccoli Seed Oil

HOE GA IK  AAN DE SLAG?

Natural Daylight Defence is een 100% 

natuurlijke zonnecrème met SPF30 die je 

zowel voor je lichaam als je gelaat kan 

gebruiken. Bovendien is de formule 100% 

vegan en geschikt voor kinderen en 

baby’s. Dankzij de lichte textuur smeert 

de zonnecrème makkelijk uit en de 

heerlijk frisse geur brengt je meteen in 

zomerstemming. Maar ook op bewolkte 

dagen is Natural Daylight Defence een 

must, dankzij de uitstekende UVA-filter. 
Meng dus gerust een beetje onder je 

dagcrème voor de ultieme anti-aging en 

vergeet ook je handen niet door wat 

zonnecrème onder je dagcrème te 

mengen of puur op je handen te 

gebruiken. Om je sunkissed glow langer 

te behouden, scrub je je gelaat regel- 

matig met Brightening Face Scrub. 

Heb je toch nét iets te veel van de zon 

genoten? Breng nadien Fascinating  

Broccoli Seed Oil aan. De formule 

boordevol antioxidanten helpt je huid 

haar stevigheid en veerkracht te 

behouden. 
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Hoe hard we ook genieten van die warme stralen op onze huid en die broodnodige vitamine D, 

helaas zorgt de zon ook voor heel wat schade. Denk maar aan rimpels en pigmentvlekken, 

maar op termijn kan te veel blootstellen aan de zon ook huidkanker veroorzaken. Goede zon-

bescherming is dus zeker geen overbodige luxe en zorgt ervoor dat je huid stralend mooi en 

jong blijft. Kies je daarenboven voor een 100% natuurlijke aanpak, dan ben je zeker van een 

zonnecrème die lief is voor jouw huid én voor het zeeleven. 

“Goede zonbescherming is een essentiele stap in je huidverzorgingsritueel.”

ik wil

zorgeloos genieten 
van de zon.
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21
TOPPERSTOPPERS
21 rituelen – 21 RainPharma toppers

1 .  SK IN  WASH                                                       

Onze Skin Washes vormen de basis van jouw huidverzorging. 

Je gebruikt ze dagelijks onder de douche en tussendoor 

om je handen te wassen. De 100% plantaardige formule 

respecteert de zuurmantel van je huid en dat voel je al vanaf 

de eerste douche. Maak je keuze uit meer dan 20 natuurlijke 

geuren.

2 .  C LASS IC  AFTER  O I L

Wie douchen zegt, zegt hydrateren. Onze absolute publieks-

lieveling verzorgt je huid terwijl je onder de douche staat. 

Makkelijk en snel. En je huid voelde nog nooit zo zacht aan. 

Een vaste waarde in de badkamer van elke RainPharma fan!

3 .  BODY WONDER TOWEL

Onze Skin Washes zijn super geconcentreerde formules. 

Om ze lekker te laten schuimen, voeg je zelf water toe. 

Met Body Wonder Towel creëer je met slechts één pompje 

Skin Wash een gigantische plantaardige schuimwolk. 

Bovendien zorgt deze handige wasdoek ook voor een 

zachte scrub. 

4 .  ADVANCED PRECLEANSER

Deze op olie gebaseerde reiniger reinigt je huid grondig en 

tegelijk in alle zachtheid. Talg en omgevingsvuil maken geen 

schijn van kans en zelfs waterproof make-up verwijder je 

met deze reiniger in een handomdraai. 

5 .  FA I THFUL  FACE  GUARD

Faithful Face Guard combineert dag- en nachtcrème, serum 

en oogverzorging in één verbluffende formule. Geen wonder 

dat deze gezichtscrème al jaren dé favoriet is van heel wat 

RainPharma-fans. 

6 .  PURE  SHAMPOO

Ook je haar verdient het allerbeste uit de natuur. Pure Shampoo 

is een geconcentreerde plantaardige shampoo die uitsluitend 

actieve werkzame ingrediënten bevat. Eén pompje volstaat 

om een weelderige haardos te wassen. 

7 .  AUTHENT IC  COND IT IONER

Geen shampoo zonder conditioner. Na het douchen breng je 

deze handige leave-in formule aan op handdoekdroog haar. 

Even laten inwerken, doorkammen en je kan je haar stylen 

of föhnen zoals je dat gewend bent.

8 .  MOISTUR I S ING L I P  GUARD

Deze 100% plantaardige formule op basis van zuivere oliën 

en boters zorgt voor een beschermend en verzachtend laagje 

en maakt je lippen mooi en zijdezacht. Het zonnige aroma 

van sinaasappel tovert de breedste glimlach tevoorschijn.

Het verhaal van RainPharma begon meer dan 10 jaar geleden met een handvol voedingssupplementen. Vandaag vind je in onze  

collectie een brede waaier aan producten en programma’s terug die jou elke dag helpen om je lichaam sterk en je gewicht gezond te 

houden, je huid laten stralen en je huis onderdompelen in heerlijke natuurlijke geuren. 

Vind je het moeilijk om een keuze te maken uit al deze toppers? Geloof ons, wij ook. Het RainPharma team stak de koppen bij  

elkaar en kwam na heel wat wikken en wegen tot de ultieme RainPharma lijst van 21 producten die je absoluut in huis moet hebben. 

Dit zijn onze must-haves: 

9 .  HANDSOME R INSE-FREE  CLEANSER

Een alcoholgel van RainPharma? Ja, maar dan wel op onze 

manier. We gebruiken alcohol van natuurlijke oorsprong en 

voegen geurige essentiële oliën en verschillende hoogwaar-

dige kalmerende plantenextracten en kostbaar rozenwater 

toe om de gel zachter te maken voor je handen. 

1 0 .  EXCEPT IONAL  HAND & NA I L  CREAM

Deze uitzonderlijke handcrème verzorgt je handen na het 

wassen of desinfecteren met alcoholgel. De voedende en 

beschermende formule trekt snel in zodat je handen niet 

vet aanvoelen en je meteen weer aan de slag kan. 

1 1 .  REV I TAL I S ING FOOT BATH O I L

Een verkwikkend voetbad na een lange dag is de ultieme 

ontspanning. Warm water en een geutje Revitalising Foot 

Bath Oil in de Never Ending Circle en genieten maar! 

1 2 .  FRESHEN UP

Niets zo gênant als onfrisse geurtjes. Met deze topper ben je 

altijd zeker van frisse en gezonde oksels, zonder zweetgeurtjes.

1 3 .  REPA IR  &  PROTECT  FOOT BALM

Onze voeten worden te vaak vergeten en dat is jammer 

want ze zouden net zo fris en proper als je handen moeten 

zijn. Met deze verkoelende voetbalsem maak je je voeten 

streelzacht en fris.

1 4 .  M I LK  CHOCOLATE  SHAKE

Een eiwitrijke basis voor je ontbijt, een gezond tussendoortje 

of als aanvulling na het sporten: onze RainPharma shakes 

zijn een slim idee voor iedereen. Milk Chocolate is met 

voorsprong de populairste smaak uit het assortiment. 

Wist je trouwens dat een shake ook helpt om een stralende 

huid op te bouwen?

1 5 .  SHAKER

Met onze handige shaker maak jij je favoriete shake overal 

snel klaar. De mixer-bal zorgt voor een beter resultaat, 

het zeefje houdt eventuele brokjes tegen en dankzij het 

reservoir kan je een extra dosis meenemen. 

1 6 .  DA I LY  BOOST 

1 7 .  M IGHTY N IGHT

Deze twee supplementen zijn al meer dan 10 jaar een  

onafscheidelijk duo. Samen vormen ze de basis van al onze 

Body & Skin Programmes.

1 8 .  NATURAL  DAYL IGHT  DEFENCE

Goede zonbescherming is de ultieme anti-aging behandeling. 

Gebruik deze 100% natuurlijke formule ook tijdens de 

winter om je te beschermen tegen UVA-straling. 

1 9 .  ROOM SPRAY

Met een Room Spray geef je elk hoekje van je huis 

onmiddellijk een heerlijk natuurlijk geurtje. Van een 

verfrissend luchtje voor het toilet tot een warm welkom 

in de hal. Kies je favorieten uit meer dan 20 geuren en 

verspreid de flesjes overal in huis. 

20 .  AROMA D I F FUSER

Maak van je huis een geurige thuis met de Aroma Diffuser. 

Doordat het water niet opwarmt en er geen verbranding 

aan te pas komt blijft de lucht in huis zuiver en is de Aroma 

Diffuser veilig met kinderen en huisdieren in de buurt.  

Een absolute must in de woonkamer!

2 1 .  ESSENT I Ë LE  OL I E

Met je favoriete essentiële olie en een Aroma Diffuser 

geef je elke kamer in huis een heerlijke geur. 

Verfrissend, ontspannend, verwarmend, verkwikkend? 

Je kan kiezen uit meer dan 20 natuurlijke geurtjes.

Heb jij de never ending circle1 van RainPharma al? Ontdek er alles over.
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21
TOPPERSTOPPERS

1. Skin Wash
2. Classic After Oil 
3. Body Wonder Towel
4. Advanced Precleanser
5. Faithful Face Guard
6. Pure Shampoo
7. Authentic Conditioner 
8. Moisturising Lip Guard 
9. Handsome Rinse-Free Cleanser 
10. Exceptional Hand & Nail Cream
11. Revitalising Foot Bath Oil 
12. Freshen Up
13. Repair & Protect Foot Balm 
14. Milk Chocolate Shake 
15. Shaker
16. Daily Boost 
17. Mighty Night   
18. Natural Daylight Defence 
19. Room Spray 
20. Aroma Diffuser 
21. Essentiële olie
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Made in Belgium. Crafted with Passion. Offered with Love.

#rainpharma #rainpharmarituelen
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