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GRATIS eco toilettas + 10 accessoires
Voor elke 5 verschillende gelaats- en lichaamsproducten uit deze folder,
krijg je de RainPharma eco-toilettas cadeau, twv €69. Een stijlvolle must-have met
10 handige accessoires voor de verzorging van je lichaam en gelaat.
Het belooft een prachtige zomer te worden!

Jezelf in de watten leggen en toch tijd winnen. Het kan!
Toegegeven, het klinkt te mooi om waar te zijn maar Classic After
Oil speelt het klaar! Deze 100% plantaardige aromatische huidolie
breng je aan onder de douche op een natte huid en spoel je
vervolgens kort af. Droogdeppen, aankleden en je bent klaar.
Je huid is soepel en zacht als satijn zonder vet aan te voelen.
De oppeppende geur van verse citrusvruchten geeft je een instant
vrolijke boost. Geen wonder dat Classic After Oil al jaren dé
publiekslieveling van RainPharma is.
Ken jij het verhaal achter Classic After Oil?
Bij RainPharma laten we ons inspireren door schoonheidsrituelen
van over de hele wereld. En soms leren we die rechtstreeks kennen
dankzij iemand van ons vrolijke en kleurrijke team.
Classic After Oil voert je mee naar de Caraïben, meer bepaald naar
de sprookjesachtige Colombiaanse stad Cartagena, geboorteplaats
van Eric. De temperatuur bedraagt hier het hele jaar door 30
graden. In combinatie met de zoute zeelucht zorgt dat vaak voor
een droge huid. Bovendien krijgt de donkere huid van de Colombianen
een grijzige tint wanneer ze droog is. Daarom smeren de fiere
kustbewoners van de Caraïben zich onder de douche dagelijks in
met een speciale huidolie. Het maakt hun huid mooi glanzend en
jong.
Als kind leren Colombianen dit gebruik van hun moeder en ze
geven het op hun beurt door aan hun eigen kroost. Toen Eric ons
over dit prachtige ritueel vertelde, wilden we het ook delen met
jou. Het resultaat is Classic After Oil, al 10 jaar de absolute publiekslieveling van RainPharma. De ELLE Beauty Award voor must-have
product in 2020 bewijst dat deze topper écht ieders hart sneller
doet slaan.
Om de tiende verjaardag van deze topper te vieren, brengt RainPharma
drie nieuwe formaten uit. De XL-versie van 1000 ml zorgt voor
eindeloos doucheplezier voor maar €54.85. Het handig reisformaatje van 100 ml reist overal met je mee en is makkelijk bij te
vullen (€9.95). Wil jij je liefde voor de Classic After Oil met anderen
delen? Dan is er een mooie doos met 4 flesjes van 250 ml waarvan
je er eentje gratis krijgt voor €59.85. Perfect om je beste vrienden,
familie en collega’s dit zalige badkamergeheim te laten ontdekken.
Of hou je ze toch lekker allemaal voor jezelf?
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> lichaamscrubs

> skin wash

voelt niet vettig aan & géén witte waas
ONT DEK DE 2 1 GEUR EN

vegan & reef-friendly
ecologische suikerriet tube

> voetverzorging

waterproof

voor volwassenen en voor de allerkleinsten

> badolie

NEW

> zonnebescherming

heerlijk fris met de natuurlijke extracten

> massage olie

zonder parfum

> stay golden

> treatments

> crèmes & serum

UVA + UV B broad spectrum protection

smeert makkelijk uit & trekt snel in

> lichaamsverzorging

mineral sunscreen SPF30
100% natural sun protection

écht 100% natuurlijk

> handverzorging

> scrubs

natural
daylight
defence

> maskers

> toner

30

voor lichaam & gelaat

minerale zonnefilter

Goed nieuws! Ook de abcdef promo box én de duo’s Amazing Oil Cleanser & Dedicated Face Wash en
Advanced Precleanser & Faithful Face Guard doen mee!

> after oil

breedspectrum UVA- en UVB-bescherming SPF 30
> skin kits

Voeten in het gras, zon op je snoet,
een zacht briesje door je haren.
De zomer, dat is volop genieten van
buiten zijn. Door elke dag voor de
beste verzorging en bescherming
te kiezen, geniet ook je huid van de
zon en de buitenlucht. RainPharma
is helemaal klaar om er samen met
jou een mooie zomer van te maken.
Dankzij onze 100% natuurlijke gelaatsen lichaamsproducten laten wij jou
elke dag stralen.
Summer looks good on you!

Graag een woordje uitleg? Vind jouw RainPharma winkelpunt via S T O R E S . R A I N P H A R M A . C O M

> reinigers
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* Actievoorwaarden
Geldig van 01.07.2020 tot 31.08.2020. In fysieke winkels en online. Bij aankoop van 5 verschillende producten uit de selectie in deze
folder, voor een minimum bedrag van €150. Geldig zolang de voorraad strekt in jouw winkelpunt. Niet cumuleerbaar met andere
acties of kortingen. Niet met terugwerkende kracht. Niet omruilbaar in contanten.

