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Een stralende huid

Ondernemen met passie

Velen vergeten dat het niet uitmaakt in welke tijd van het 

jaar wij zitten. De huid wordt altijd geconfronteerd met 

vrije radicalen, zoals uitlaatgassen, uv-straling maar ook 

onvoldoende voedingsstoffen. Dit kan ervoor zorgen dat de 

huid minder elastisch wordt en er rimpels ontstaan. Wie wil nou 

geen stralende huid? Almaaz Cosmetics streeft ernaar de beste 

belevenis van skincare te bieden aan jong én oud! 

Een droge, doffe huid is het gevolg van onvoldoende 

verzorging. Maar wie kan je het kwalijk nemen? Met het drukke 

leven van tegenwoordig heeft bijna niemand meer tijd om écht 

voor zichzelf te zorgen. Wat extra aandacht voor de huid, zal 

het verschil maken. Dat doe je door producten te gebruiken die 

werkelijk doen wat zij beloven, makkelijk in gebruik zijn en er 

ook nog eens mooi uitzien!

Almaaz Cosmetics werkt als beautymerk van Nederlandse 

bodem vanuit eigen ervaringen. Oprichtster Chaimae Almaaz 

en haar team brainstormen samen om vervolgens producten 

uit te brengen die naadloos aansluiten op de wensen van elke 

klant. Alle essentiële vitamines, antioxidanten  en mineralen die 

de huid van jouw klant nodig hebben, in een unieke formule. 



Hydrating Tanning Daycream

Onze verzorgende dagcrème geeft de huid een gezonde 

gloed en hydrateert de huid. De Hydrating Tanning 

Daycream is geschikt voor alle huidtypen en egaliseert de 

huid, door de lichte teint die in de huid trekt. Het bevat 

rozenbottelolie, waardoor de huid soepel en zacht blijft. 

Door de vele vitamines krijgt de huid een boost. De crème 

kan dagelijks gebruikt worden, maar ook een aantal keer 

per week. Het is maar net wat de klant prettig vindt. Toch 

een wat lichtere teint? Dan kan de klant een aantal dagen 

ertussen laten. 

De huid van jouw klant verdient de beste verzorging! 

Door onze dagcrème te gebruiken is een vermoeide huid 

verleden tijd. Weg met die doffe uitstraling, hallo natural 

glow!

Belangrijkste kenmerken

• Verzacht en hydrateert de huid;

• Stimuleert herstelgroei van de huidcellen;

• Werkt verstevigend.



Hydrating Tanning Lotion

Deze heerlijk ruikende lotion geeft de huid geleidelijk 

een gezonde teint en glanzende gloed. Een mooie teint 

in het gezicht is natuurlijk geweldig, maar de rest van het 

lichaam moet vooral niet vergeten worden! Het is geschikt 

voor elk huidtype en bevat ingrediënten als jojobazaadolie 

en druivenpitolie voor een ultiem verzachtend gevoel. 

Daarnaast heeft de kokosolie in de lotion een verfrissend 

en hydraterend effect op de huid.  

Het hele jaar door een zongebruinde huid? Gebruik onze 

tanning lotion voor het ultieme vakantiegevoel in de 

vertrouwde omgeving van jouw eigen huis!

Belangrijkste kenmerken

• Zachte, voedende lotion

• Milde samenstelling van ingrediënten

• Kan ook als aftersun gebruikt worden



Cleansing Foam

Balancing Toner

Deze heerlijke, luchtige foam geeft de huid een frisse 

reiniging en een zacht gevoel. Het bevat rozenwater en 

ontgift de poriën, waardoor de huid kalmeert. De milde 

werking van onze Cleansing Foam heeft een therapeutisch 

effect en is geschikt voor alle huidtypen.

Voor een stralende huid is onze Balancing Toner onmisbaar. 

De toner bevat hyaluronzuur en brengt de pH-waarde van 

de huid in balans. Het geeft de huid de hydratatie die het 

nodig heeft en is mild voor de huid. Daarnaast bevat het 

antioxidanten die helpen bij het kalmeren van de huid, 

zodat het geschikt is voor alle huidtypen.

De basis van de reinigingsroutine van jouw klant begint 

met onze Cleansing Foam!

Wil jouw klant zijn of haar reinigingsroutine compleet 

maken? Dan is het onze toner perfect voor een schone, 

frisse huid!

Belangrijkste kenmerken

• Verbetert de huidelasticiteit;

• Hydrateert de huid;

• Vermindert onzuiverheden.

Belangrijkste kenmerken

• Verbetert de huidstructuur

• Hydrateert en kalmeert

• Werkt ontstekingsremmend



Vitamin Drops

Onze facial oil serum geeft de huid een vitamine boost 

als nooit tevoren. De voedende ingrediënten verbeteren 

de huidstructuur en maken de huid zacht en glanzend. 

Met negen natuurlijke en organische oliën, zoals jojoba 

zaadolie en pluimenzaadolie, heeft het onmiddellijk een 

verzachtend effect op de huid. De huid krijgt de nodige 

verzorging wanneer jouw klanten hun schoonheidsslaapje 

houden, zodat zij wakker worden met een frisse uitstraling, 

dus vergeet die droge en grauwe look!

De Vitamin Drops toch overdag willen gebruiken? Meng 

een paar druppels met de gebruikelijke dagcrème. Zorg 

dat het goed gemengd is en breng het aan voor een 

ultieme glow. Het kan uiteraard ook zonder dagcrème 

gebruikt worden, op een make-uploze dag!

Bovendien bevat het ontstekingsremmende vitamines, 

waardoor de Vitamin Drops dé verzorging geven die 

de huid nodig heeft. Het resultaat? Een zachte en 

gekalmeerde huid.

Belangrijkste kenmerken

• Verzachtend en verzorgend;

• Boordevol vitamines;

• Ideale verzorging voor de nacht.



Dagcrème met SPF

Onze dagcrème geeft de huid dankzij de UVA- en UVB-zonnefilters dé 

bescherming die de huid overdag nodig heeft. De marine collageen in 

combinatie met vitamine C verbetert de huidelasticiteit en verstevigt de 

huid. De biomimetische drone zorgt voor een gerichte verzorging die diep 

in de huid binnendringt. Voor een frisse en gezonde look!

Cosmetic Drone Technology   (CDT) is de meest 

geavanceerde ‘delivery systeem’ voor skin care 

ingrediënten. 

Hiermee is het mogelijk om individuele ingrediënten 

een soort omhulsel mee te geven waardoor men gericht 

cellen naar keuze kan behandelen. Bijvoorbeeld tegen 

veroudering en rimpels. Omdat men middels de drones 

gericht kan targeten, zullen behandelingen véél efficiënter 

verlopen. In zowel tijd, als hoeveelheid product wat 

gebruikt dient te worden.   

Belangrijkste kenmerken

• Hydraterend en verstevigend

• Verbetert de huidconditie

• Beschermt tegen UV-stralen 

Cosmetic Drone Technology®



Nachtcrème met Q10

Onze nachtcrème heeft een herstellende en verstevigende 

werking die de huid diep van binnen voedt. Dankzij de 

ceramiden, vetten die van nature in de huid voorkomen, 

wordt de huidlaag beschermd tegen invloeden van 

buitenaf. Het co-enzym Q10 is een krachtige antioxidant 

die samen met de biomimetische drone gericht is op 

het vertragen van de vorming van rimpels. Voor een 

beschermde huid in de nacht en een fris gevoel in de 

ochtend! 

Belangrijkste kenmerken

• Herstellend en verzachtend

• Beschermt tegen vrije radicalen

• Doelgerichte skincare


