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/// 11 magische kamers
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ER  Z I T  I E TS  BETOVERENDS IN  I EDER  VAN ONS ,  

DAT  WE OP DE  MEEST  ONVER WACHTE  MOMENTEN 

IN  ONSZELF  EN IN  E LKAAR ONTDEKKEN .  D I E  MAGIE 

IN  JOU NAAR BOVEN BRENGEN , I S  ONZE GROOTSTE 

PASS I E .  DAT  DOEN WE DOOR JOUW DAGEL I JKSE  

R I TUELEN HEEL  B I JZONDER TE  MAKEN .  S LAPEN ALS 

IN  EEN SPROOKJE  VAN DU IZEND-EN-EEN-NACHT . 

OPSTAAN MET  EEN GOUDEN GLOED .  E LKE  DAG 

MET  VLEUGELS  STARTEN .  OM JOUW DAGEN VAN 

EEN GOUDEN RANDJE  TE  VOORZ I EN ,  GAAN WE TE 

RADE B I J  MOEDER NATUUR .  WANT HET  ALLERBESTE 

VOOR JOUW L ICHAAM, HU ID  EN HAAR V INDEN WE 

IN  DE  WONDERL I JKE  R I J KDOM VAN DE  NATUUR EN 

BOT TELEN WE VOOR JOU IN  MAGISCHE  FORMULES . 

RA INPHARMA.  I T ’ S  A  K IND OF  MAGIC . 
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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.  
Twijfel je of een product geschikt is voor jou? Breng een beetje van het product aan op de binnenkant van je arm. 

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 schrijf je in op onze nieuwsbrief op  

www.rainpharma.com
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altijd een 
RainPharma winkelpunt 

in jouw buurt.
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STORES . RA INPHARMA .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 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.

Zoek jouw persoonlijk adviescentrum via stores.rainpharma.com. 

Verspreid over België, Nederland en Luxemburg vind je meer dan 
200 RainPharma winkelpunten. Er is er dus zeker één in jouw buurt. 
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RainPharma, 

thuis in geuren.
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Wil jij van je huis een geurige thuis 
maken? Alles wat je nodig hebt, is een 
Aroma Diffuser, een paar druppels van 
je favoriete essentiële olie, water en een 
stopcontact. Zet de Aroma Diffuser aan en 
laat je betoveren door een geurige, witte, 
droge en koude mist die verspreid wordt 
door ultrasone golven. 

Omdat er bij een diffuser geen opwarming 
of verbranding plaatsvindt, is het een 
veilig alternatief voor geurkaarsen die 
wij, toegegeven, ook best gezellig vinden. 
Maar een Aroma Diffuser houdt de lucht in 
huis zuiver en dat is zeker in een periode 
waarin we deuren en ramen gesloten 
houden gezonder. Bovendien ben je een 
pak geruster met nieuwsgierige kinder-
handjes en kwispelende huisdieren in de 
buurt. 

Voor kleine ruimtes tot 25 m2 volstaat een 
kleine diffuser (100 ml), voor grote ruimtes 

tot wel 100 m2 is er de grote versie 
(500 ml). Beide Aroma Diffusers zijn 
uitgerust met ledlampjes die voor zacht en 
warm wit sfeerlicht zorgen.   

Wij zijn gek op essentiële oliën want 
ze zijn zoveel rijker en intenser dan 
synthetische parfums. Essentiële oliën zijn 
meer dan zomaar geurtjes, het zijn super 
geconcentreerde kostbare druppeltjes 
natuur die de levenskracht van de plant 
bevatten. 

In onze Aromatherapy Essentials collectie 
vind je een geurige waaier van meer dan 
20 verschillende essentiële oliën, stuk 
voor stuk recht uit de natuur. Kom ze 
ontdekken in een RainPharma winkelpunt 
en leg je collectie aan. Of meng je favorieten 
tot een persoonlijke geur die helemaal bij 
jou past.

Geuren roepen emoties op en dompelen je onder in een sfeer. Warm, kruidig 
en rustgevend of fris, fruitig en oppeppend? Gezelligheid creëren of je 

concentratie boosten? Met essentiële oliën geef je elke ruimte in huis een 
persoonlijke natuurlijke geur.
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11 kamers.
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11 kamers.

Tegelijk wil je dat ook je vrienden en familie zich hier thuis voelen. Een eetkamer die 
uitnodigt om de benen onder tafel te schuiven, een knus salon dat de beste gesprekken 

aanwakkert of een logeerkamer die de zoetste dromen garandeert. 

Ben jij klaar om elk plekje van je huis in de juiste sfeer onder te dompelen? 
We nemen je mee op ontdekking in het RainPharma huis. Neem een kijkje in de 

11 magische kamers en laat je inspireren om ook bij jou thuis in elke kamer en in elk 
hoekje een vleugje magie op te wekken. 

Kunst prikkelt onze verbeelding en wakkert onze creativiteit aan. De werken van 
René Magritte (1898-1967) voeren je mee in een wereld vol magie en mysterie. 
Gewone dagelijkse dingen zijn niet altijd wat ze op het eerste gezicht lijken. 

Wanneer je goed naar een werk kijkt, zie je plots iets buitengewoons.  Dat is precies wat 
ook het leven, net als kunst, zo bijzonder maakt. Want door goed naar elkaar te kijken 
en te luisteren, door ook te zien wat er zich achter het theater en de façades afspeelt, 

ontdekken we de magie in elkaar. 

#rainpharmagie

Na een lange lente en zomer waarin we gulzig genoten van zoveel mogelijk 
buiten zijn, zoeken we opnieuw de warmte en gezelligheid binnen op. 

Lekker lui in de zetel of helemaal zen op je yogamat, creatief achter het 
fornuis of zingend en swingend onder de douche. Je huis is de plek waar je 

helemaal jezelf kan zijn.
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badkamer

zorg.
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wastafel
We ontwikkelden een 100% natuurlijk 
gelaatsprogramma dat bestaat uit zes 
reinigende en verzorgende stapjes. Om je 
makkelijk doorheen het ritueel te gidsen, 
volgen de namen van de producten de 
letters van het alfabet, van A tot F.

Het programma is universeel, maar kan 
aangepast worden met een dag- en 
nachtverzorging op maat. Naast onze 
4-in-1 formule Faithful Face Guard 
ontwikkelden we vier dag- en nacht-
crèmes voor verschillende huidtypes. 
Fantastic Purifying Matte Lotion (F1) voor 
de onzuivere of vette huid, Friendly Silky 
Soothing Cream (F2) voor de  
gevoelige huid, Fabulous Day & Night 
Moist (F3) voor de normale huid en Full-
Force Moisturizing Balm (F4) voor de 
rijpere of drogere huid. 

Ook met de verschillende maskers kan je 
inspelen op de noden van jouw huid.  
Zuiveren met Charcoal Detox Mask of 
extra voeden met Creamy Hydra Mask.

douche
Door verschillende Skin Washes in de 
douche te plaatsen, kan je elke douche-
beurt aanpassen aan het tijdstip of de 
mood van de dag. Kies zeker drie geuren 
uit. Met Eucalyptus start je de dag  
energiek, met Lavendel sluit je de dag in 
rust af. Voor badkamergasten is Lemon-
grass een aanrader: een tropische geur die 
niemand kan weerstaan. Of kies voor een 

mijn lijstje voor een 

magische badkamer

• A tot F gelaatsprogramma op maat
• A Perfect Ten box met 10  
   verschillende Skin Washes
• Body Wonder Towel of Liu’s   
   Magic Sponge
• After Oil
• Precious Bath Oil
• A Perfect Ten box met 10 
   verschillende Essentiële oliën
• Pure Shampoo
• Authentic Conditioner
• Aroma Diffuser

het perfecte 
badkamercadeau

Splish Splash

een heerlijk geurtje 

voor de badkamer

Frankincense is de perfecte 
essentiële olie voor de badkamer. 
De geur is zacht maar uniek: 
harsig en kruidig, licht naar citroen 
geurend met een ondertoon van 
coniferen. Laat je verleiden door het 
kalmerende en troostende effect. 

Geen plek in huis zo intiem als de badkamer. Alle verhullende laagjes vallen 
hier weg. Je komt helemaal in contact met jezelf en met je gezinsleden of 

huisgenoten waarmee je de badkamer deelt. Hier begint en eindigt elke dag. 
Het is de plek waar je je naakte lichaam kan verzorgen, bewonderen en 

koesteren. Waar je je gelaat opmaakt en schoonmaakt. Waar je dankbaar 
geniet van water en je wentelt in natuurlijke zachtheid.

Perfect Ten box en ontdek 10 verschil- 
lende Skin Washes om eindeloos te 
variëren. Gek op schuim? Gebruik Liu’s 
Magic Sponge of Body Wonder Towel. 
Snel en zijdezacht afronden doe je met 
After Oil. 

Ook je haar is gek op natuurlijke verzorg-
ingsproducten. Was je lokken met Pure 
Shampoo en breng achteraf Authentic 
Conditioner aan op handdoekdroog haar. 
De handige leave-in formule hoef je niet 
meer uit te spoelen. Geen wonder dat 
beide producten bekroond werden met 
een beauty-award.

bad
Niets zo ontspannend als een warm bad. 
Doe 20 pompjes Precious Bath Oil in de 
badkuip samen met een paar druppels 
essentiële olie en geniet. Ontdek je 
favoriete geur in een winkelpunt, ga voor 
een A Perfect Ten box met 10 originele of 
10 geavanceerde geurtjes of ga voor het 
all-in startpakket Splish Splash.

tip 

De badkamer is de plek voor een 
avondje me-time. Dim het licht, 
vul je Aroma Diffuser met een 
rustgevend geurtje, kies een 
ontspannend muziekje uit en 
installeer je in bad met een lekker 
verfrissend drankje bij de hand. 
Puur genieten! 
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slaapkamer

rust.
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De slaapkamer is ook de plek om te 
genieten van elkaar. Verwen je liefste met 
een heerlijke massage en meng de olie 
met jouw favoriete geurtje om de juiste 
sfeer op te roepen. Erotisch met Ylang 
Ylang, rustgevend met Lavendel, 
stimulerend met Eucalyptus of 
opvrolijkend met Mandarijn. In de Magic 
Hands set vind je alles om te starten. 

Een goede nachtrust laat je huid weer 
stralen. Met de juiste Treatment help 
je de natuur een handje. Clever Night 
Remedy is de ultieme anti-aging formule, 
Clearing Night Remedy verfrist de vette 
of onzuivere huid, Comforting Night 
Remedy geeft de droge huid een opkikker. 
Gebruik Beauty Sleep Cover om je kussen 
te beschermen en laat de formule een 
hele nacht inwerken voor het ultieme 
schoonheidsslaapje.

Je slaapkamer is de plek waar je je in alle rust kan terugtrekken. 
Buiten is het guur en koud, maar in bed is het knus en warm. Kruip tussen de 
krakend verse lakens en overschouw de dag nog even alvorens weg te glijden 
in de herstellende magie van de nacht. Laat je meevoeren door je zoetste of 

stoutste dromen om ’s morgens weer helemaal uitgerust en ontspannen aan 
een nieuwe dag te beginnen.

Bonsoir Premium Body Oil wikkelt je 
lichaam in een heerlijk geurende rust. 
Breng aan voor het slapengaan en sta ’s 
morgens op met een zijdezachte huid. 
Charming Broccoli Seed Mask verzorgt je 
haar en geeft je glamoureuze glanzende 
lokken.

Vergeet ook de binnenkant van je lichaam 
niet. Neem voor het slapengaan een 
capsule Omega Zen met safraan et zet 
je glas met Yoga klaar op je nachtkastje. 
Yoga is een plantaardig voedingssupple-
ment dat je lichaam en je geest zachtjes 
onderdompelt in een diepe rust zodat je 
heerlijk slaapt. Drink het leeg net voor je 
het licht uitknippert, zet je slaapmasker 
op, doe je oordopjes in en laat de wereld 
even helemaal los. 

mijn lijstje voor een 

magische slaapkamer

• Omega Zen
• Yoga
• Bonsoir Premium Body Oil
• Charming Broccoli Seed Mask
• RainPharma treatments (Remedies)
• Beauty Sleep cover
• RainPharma oordopjes
• RainPharma Slaapmasker
• Professional Massage Oil
• Aroma Diffuser

het perfecte 
slaapkamercadeau

Magic Hands

een heerlijk geurtje 
voor de slaapkamer

Bonsoir bevat een kostbare mix van 
essentiële oliën die je helpen om 
een drukke dag in harmonie af te 
sluiten. De bloemige, balsemende 
geur dompelt je onder in een 
heerlijk geurende, weelderige rust 
zodat je helemaal ontspannen de 
nacht ingaat.

tip 

Verlucht je kamer grondig doorheen 
de dag en sluit de gordijnen of 
rolluiken voor een pikdonkere 
nacht. Met een Aroma Diffuser of 
Room Spray kan je de slaapkamer 
van een heerlijk rustgevend geurtje 
voorzien. Zet een groot glas water 
naast je bed, schakel je telefoon uit 
en geniet van de stilte van de nacht. 
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studeerkamer

focus.
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Het is niet altijd makkelijk om je focus 
te vinden én te behouden. Mood is jouw  
aanknop ’s morgens. Met dit revitaliserend 
elixir geef je je lichaam en je brein het 
startschot voor de dag. Drink elke 
ochtend een glaasje, samen met 3 
capsules Dynamic Q10. 

Een dipje? Een geurige oppepper van 
Pepermunt, Rozemarijn of Lemongrass 
doet wonderen. In de trio-set Focus & 
Energizing vind je drie flesjes essentiële 
olie die je energieniveau en concentratie- 
vermogen een flinke boost geven. 
Bewaar de flesjes essentiële olie in de lade 
van je bureau en doe een paar druppels 
op een zakdoekje. 
 

Of je nu werkt of studeert: in je bureau bouw je aan je toekomst.
 Goed gefocust blijven, met voldoende energie en een scherp stel hersenen

is dan ook het allerbelangrijkste in deze ruimte. Zo kan je grondig, 
efficiënt en resultaatgericht te werk gaan. 

Sssshhht, hier worden dromen waar gemaakt!

Even snuffelen en je bent weer bij de 
les. Neem doorheen de dag ook enkele 
capsules Ultra Omega 3 en Super C Boost 
als extra duwtje in de rug.

Studenten die last hebben van stresspuistjes, 
kunnen Charcoal Detox Mask aanbrengen 
tijdens het studeren. Zo kan je nadien 
met een heerlijk schone huid weer 
ontspannen! 

mijn lijstje voor een 

magische studeerkamer

• Mood
• Dynamic Q10
• Super C Boost
• Ultra Omega 3
• Charcoal Detox Mask
• Aroma Diffuser

het perfecte 

bureaucadeau

Trio Essential Oils Focus & 
Energizing

een heerlijk geurtje 

voor de studeerkamer

Rozemarijn heeft een verkwikkend 
effect. De kruidige, houtige en  
muntachtige geur van de  
versgeplukte takjes en blaadjes 
werkt stimulerend.

tip 

Creëer een stimulerende ruimte die 
het beste in jou naar boven brengt. 
Kies een goede bureaustoel en 
zorg voor voldoende licht. Houd de 
ruimte netjes en ordelijk zodat je 
niet te snel afgeleid wordt. Giet het 
werk dat je gedaan moet krijgen in 
een concreet maar haalbaar schema 
zodat je het overzicht behoudt. 
Verlucht de kamer regelmatig om je 
hersenen wat extra zuurstof te 
geven. Heb je veel online meetings 
en calls? Zet een spiegeltje voor 
je neus en waak over je glimlach. 
Zo vermijd je meteen ook die 
fronsrimpel. 
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toilet

hygiene.
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Maar een toiletbezoek vertelt ook veel 
over je gezondheid. Als je urine lichtgeel 
van kleur is, wil dat zeggen dat je lichaam 
water vrijlaat en je urine verdund is: 
je bent voldoende gehydrateerd. Is je 
urine donker van kleur? Dan houdt je 
lichaam vocht vast en moet je meer water 
drinken.

En ook je grote boodschap leert je heel 
wat. Je stoelgang werkt als een baro- 
meter van je gezondheid. Alles wat we de 
hele dag eten en drinken, aangevuld met 
de juiste supplementen, wordt door ons 
lichaam gesorteerd en verwerkt.  
Het resultaat vertaalt zich in een vlotte 
stoelgang die donkerbruin is van kleur, 
niet kleeft of geurt en meteen naar de 
bodem duikt. Je darmen zijn je tweede 
brein: verzorg ze goed!  

Het kleinste kamertje in huis, maar daarom niet minder belangrijk. Een wand 
met spreuken en wijsheden, een verjaardagskalender, een prikbord met foto’s, 

een grappig boekje… een toilet is vaak origineel ingericht. Vind jij het ook 
altijd leuk om te kijken hoe het toilet eruit ziet wanneer je bij iemand op 

bezoek bent? Het toilet is ook soms een toevluchtsoord.  
Een plek waar je een paar minuutjes ongestoord privé zit, 

een plek waar niemand je lastig valt.

Was je handen na elk toiletbezoek met 
een Skin Wash naar keuze en smeer ze 
daarna in met Prebiotic Skin Lotion. 
Deze natuurlijke krachtpatser zit boorde-
vol prebiotica die over het evenwicht 
tussen goede en slechte bacteriën op 
je huid waken. Leer ook kinderen dat 
handen wassen bij elk toiletbezoek 
hoort zodat het van jongs af aan een 
gewoonte wordt. Plaats als extra optie 
onze natuurlijke watervrije alcoholreiniger: 
Handsome Rinse-Free Cleanser.

Voor een constante frisse geur in het 
toilet zet je de Aroma Diffuser aan. 
Tijm werkt ontsmettend, Lemongrass is 
verfrissend. Beide geuren zijn perfect om 
onaangename geurtjes te verjagen. 
Vul ook een RainPharma Room Spray en 
zet die op een goed zichtbare plaats.  
Het voordeel van een spray is dat geurtjes 
instant verdwijnen, terwijl een diffuser 
zachtjes de sfeer zet. Bovendien kan je de 
spray ook gebruiken om te ontsmetten.

mijn lijstje voor een 

magisch toilet

• Skin Wash
• Prebiotic Skin Lotion
• Natural Room Spray Liquid
• Room Spray Flesje
• Trechter
• Handsome Rinse-Free Cleanser 
• Aroma Diffuser

het perfecte 

toiletcadeau

Home Fragrance Lab

een heerlijk geurtje 

voor het toilet

Tijm staat bekend om zijn 
desinfecterend effect. De super  
intense, zoetkruidige geur met een 
ondertoon van citroen voert je mee 
naar een weelderige kruidentuin 
in bloei en geeft meteen een 
hygiënische indruk.

tip 

Hygiëne troef! Was na elk toilet-
bezoek niet enkel je handen maar 
maak ook je telefoon en hoesje 
proper. Met een Room Spray kan 
je ook de deurklink ontsmetten 
of de wc-bril voor je erop gaat 
zitten. Creëer een ontspannen en 
aangename sfeer door frisgewassen 
zachte handdoekjes te voorzien en 
verwen je gasten met een heerlijk 
geurende handzeep en handcrème. 
Je toilet is het visitekaartje van je 
huis en je hygiëne. Met een klein 
beetje extra moeite, zorg je ervoor 
dat je gasten jouw kleinste kamertje 
op een positieve manier herinneren.
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keuken

samenkomen.

MAGIC_brochure2.indd   20MAGIC_brochure2.indd   20 9/09/2020   14:439/09/2020   14:43



Het begint al wanneer de potten nog op 
het vuur staan en de smakelijke geuren 
nieuwsgierige neuzen naar de keuken 
lokken. De vraag “Wat gaan we eten?” 
weerklinkt en wordt beantwoord door 
een deksel op te heffen en een proefgrage 
vinger die in de pot verdwijnt. 

De keuken is ook de plek om te ontdekken 
en te delen. Om nieuwe smaken te leren 
kennen en andere bereidingswijzen 
uit te proberen. Eten brengt mensen 
samen, geen wonder dat in de keuken de 
mooiste herinneringen worden gesmeed 
en vriendschappen of relaties verdiept 
worden. 

De dag start in de keuken. Met een 
tabletje Daily Boost natuurlijk. 
Deze klassieker vormt de basis van elk 
RainPharma programma en geeft je 
lichaam alle bouwstenen om je goed in 
je vel te voelen en elke dag te stralen. 
Niets mis met de natuur een handje 
helpen, dus drinken we ’s morgens ook 
een glaasje met Anti-Aging Powder en 
een capsule High Tech AOX erbij. Op zoek 
naar een snel ontbijt? Een RainPharma 
Shake is meteen klaar en geeft je lichaam 
voldoende energie om de dag te starten. 
Onze shakes zijn trouwens ook een prima 
slank en gezond tussendoortje. 

In de keuken valt er altijd iets te beleven. Het is met voorsprong de meest 
verbindende ruimte in huis, waar iedereen vroeg of laat weer samenkomt. 
De keuken is de plaats waar ingrediënten samensmelten tot een heerlijk 

gerecht om zo het hele gezin rond de tafel te brengen. 

Een beetje kleur in de keuken? De groene 
Invigorating Hand Polish en gele Balming 
Hand Smoothie vormen een mooi duo 
naast de wasbak. Of kies voor een 
kruidige Skin Wash als Basilicum, 
Rozemarijn, Tijm of Zwarte Peper die 
perfect passen bij het kruidenrekje. 

Plaats een Aroma Diffuser met Lemon-
grass voor een uitnodigende keuken. 
Citroengras is een vrolijke geur die bij 
iedereen in de smaak valt en die geurtjes 
snel doet verdwijnen. Als je ’s avonds vis 
gebakken hebt of een keertje van frietjes 
gesmuld hebt, ruik je daar de ochtend 
nadien niets meer van en stap je binnen 
in een frisse keuken. Laat de diffuser 
gerust aanstaan wanneer je gaat slapen: 
wanneer de tank leeg is, schakelt hij  
automatisch uit. Extra gezelligheid in de 
winter? Cinnamon roept de sfeer van  
versgebakken koekjes op. Zo wordt je 
keuken nog meer de gezelligste plek in 
huis! 

mijn lijstje voor een 

magische keuken

• Daily Boost
• AAP
• RainPharma Shakes
• High Tech AOX
• Invigoration Hand Polish
• Cleansing Hand Smoothie
• Aroma Diffuser

het perfecte 

keukencadeau

Big Love

een heerlijk geurtje 

voor de keuken

Citroengras is een tropische 
grassoort met een intens frisse 
citroenachtige geur en een lichtjes 
bittere ondertoon. Het opmonterend 
effect doet ochtendhumeurtjes aan 
de ontbijttafel smelten als sneeuw 
voor de zon.  

tip 

We eten ook met onze ogen. 
Zorg dus voor een uitnodigende 
eettafel en besteed ook aandacht aan 
de borden. Eten smaakt nog beter wan-
neer het mooi gepresenteerd wordt. 
Ga voor vers en gezond: zorg ervoor 
dat je koelkast goed gevuld is met 
groenten en hapklare gezonde bites. 
Als je snel een wortel of wat radijsjes 
kan nemen, kan je het snoepen makke-
lijker weerstaan. Zet ook verse kruiden 
in de keuken. Die zien er niet alleen 
mooi uit maar tillen je gerechten ook 
meteen naar een hoger niveau. Voor 
een frisse en schone keuken kan je een 
paar druppels essentiële olie Citroen of 
een pompje Skin Wash aan je sop toe-
voegen wanneer je de vloer reinigt.
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Geen ruimte in huis die zulke transfor-
maties ondergaat. Geen wonder, want 
ook een kind groeit razendsnel. Dat kleine 
babybedje moet al gauw plaats ruimen 
voor een groter exemplaar, om een paar 
jaar later vervangen te worden door een 
hippe tienerkamer, inclusief een puber 
die niet wil opstaan. En voor je het weet 
staat daar plots een dubbel bed, dat je ’s 
nachts toch maar eens gaat checken om 
te zien of zoon- of dochterlief al thuis is, 
zodat je met een gerust hart weer verder 
kan slapen. 

Kleine kindjes worden groot. Lieflijke 
slaapmuziekjes worden luide beats.  
Maar de rommel, die blijft meestal. 

Kinderen herkennen geuren en hechten 
zich eraan. Ze stellen hen gerust en  
gidsen hen doorheen de dag. Vul de  
Aroma Diffuser in de kinderkamer met 
een geruststellende en zonnige geur 
als Mandarijn of Lavendel. Wanneer je 
kinderen deze geur ruiken, weten ze dat 
het tijd is om te gaan slapen. Bij verkoud-
heden doet Eucalyptus wonderen. 

De RainPharma babylijn werd speciaal 
gemaakt voor baby’s en jonge kinderen. 
De uiterst milde producten bevatten geen 
essentiële oliën en zijn zacht voor tere 
babyvelletjes. 
 
De schattige flesjes met tekeningen van 
Eva Mouton prikkelen hun zintuigen. 

Daar is hij of zij dan eindelijk, de mooiste baby van de hele wereld. 
Een moment waar je zo lang naar hebt uitgekeken. Ze zijn het allerschattigst 

als ze slapen, zich nog van geen kwaad bewust, zorgeloos dromend in hun 
babybedje. Hoeveel uur heb je zo al niet naar je baby staan staren? Het is een 

huizenhoog cliché, maar geniet ervan, want voor je het weet ziet die  
schattige babykamer er helemaal anders uit. 

De eerste drie maanden volstaat het om 
wat Baby Bath Milk aan het badwater toe 
te voegen. Daarna kan je ook Baby Wash & 
Shampoo gebruiken. De zachte natuurlijke 
Liu’s Magic Sponge is perfect om je baby 
te wassen. Zodra ze iets groter zijn,  
ontdekken ze vast ook dat je met deze 
magische spons heel veel natuurlijk 
schuim kan maken. Een massage met 
Baby Daily Oil vormt een heerlijke 
afsluiter en beschermt de huid van je 
kleintje elke dag. 

mijn lijstje voor een 

magische kinderkamer

• Baby Bath Milk
• Baby Daily Oil
• Baby Wash & Shampoo
• Liu’s Magic Sponge
• RainPharma linnenmand
• Aroma Diffuser

het perfecte 

kinderkamercadeau

RainPharma X Hey Baby Box

een heerlijk geurtje 

voor de kinderkamer

Mandarijn heeft een zoetfrisse 
maar kruidachtige geur met een 
opmonterend effect. Boze dromen 
maken geen kans! Een vrolijke 
zonnige essentiële olie die kinderen 
aanspreekt, maar ook het kind in 
elk van ons.

tip 

Zet de RainPharma linnenmand in 
de kinderkamer. Zo ben je alvast 
van die rondslingerende sokken 
verlost. Maar je kan deze mand 
ook gebruiken om speelgoed in op 
te bergen. De Aroma Diffuser zorgt 
voor een heerlijk geurtje in de 
kinderkamer, maar kan ook dienst 
doen als veilig nachtlampje. 
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Het is een warme en gezellige plek waar 
iedereen samenkomt maar toch zijn of 
haar eigen ding kan doen. Alles mag, 
niets moet. Samen zijn is wat telt. De ene 
leest een boek terwijl de andere televisie 
kijkt en zachtjes indommelt, nog iemand 
anders volgt zijn favoriete serie op zijn 
smartphone. De avonden waarop jullie 
allemaal samen genieten van een goede 
film zijn misschien de meest zeldzame, 
maar zonder twijfel de gezelligste. 

Een avondje samen in de zetel hangen, 
dat is pure ontspanning. Zet een goede 
film op en vul een voetbadje met warm 
water en een flinke scheut Foot Bath Oil. 
Als je het heel lief vraagt, wil je partner 
je misschien wel op een voetmassage 
trakteren nadien? 

Heb je vrienden of familie op bezoek? 
Niets zo gezellig als samen herinneringen 
ophalen. Wist je dat geuren je geheugen 
prikkelen en allerlei emoties en herinne-

De woonkamer is vaak de mooiste ruimte van je huis. Hier draait alles rond 
gezelligheid en comfort: een zetel met knusse kussens en het zachte 

RainPharma deken om heerlijk onder te verdwijnen, een kunstwerk aan de 
muur, weelderige planten en een groot boeket bloemen… 

ringen oproepen? Zet je collectie
RainPharma essentiële oliën op de 
salontafel, laat je gasten een geur kiezen 
en probeer op basis van de geuren 
herinneringen op te halen en verhalen te 
vertellen. 

Om 11 jaar RainPharma te vieren, 
creëerden we een magische wintergeur 
voor het hele huis, die bijzonder geschikt 
is voor de woonkamer. De betoverende 
mix van 11 essentiële oliën combineert 
warme toetsen van kaneel, cederhout en 
zwarte peper met kruidige en reinigende 
geuren als eucalyptus en tijm, afgewerkt 
met een frisse ondertoon van citrusvruchten 
als mandarijn en sinaasappel. Met deze 
magische mix in de Aroma Diffuser wordt 
jouw woonkamer met stip de gezelligste 
plek van de hele buurt. Zet ook een Room 
Spray klaar zodat je je gasten bij het 
binnenkomen een extra warm welkom 
bezorgt. 

mijn lijstje voor een 

magische woonkamer

• Walking on Clouds voetenritueel
• RainPharma luxe dekentje
• Aroma Diffuser

het perfecte 

woonkamercadeau

A Perfect Ten Essential Oil +
Aroma Diffuser

een heerlijk geurtje 

voor de woonkamer

Een vleugje magie doet wonderen. 
Daarom creëerden we een magische 
wintergeur op basis van maar 
liefst 11 essentiële oliën. Kaneel en 
gember doen je huis naar vers- 
gebakken koekjes ruiken. Sinaas en 
mandarijn voegen er een vrolijke 
frisse toets aan toe. Zwarte peper en 
wierook zorgen voor een boeiende, 
geheimzinnige ondertoon. Cederhout 
maakt het geheel warm en den 
brengt rustgevende boslucht tot in 
je huiskamer. Een zweempje tijm, 
eucalyptus en salie zuivert de lucht 
in huis. Met deze betoverende blend 
van natuurlijke geuren geef je elke 
ruimte een magische touch zodat 
iedereen zich warm welkom voelt.  

tip 

Kaarsen zijn dan wel gezellig, 
maar ze zijn niet goed voor de 
luchtkwaliteit in huis. Zeker in een 
periode waarin de ramen vaak 
gesloten blijven en we met z’n allen 
warm binnen zitten laat je ze beter 
achterwege. Met een Aroma Diffuser 
hou je de lucht in huis zuiver en heb 
je er meteen een sfeerlampje bij. 
Bovendien kan je kiezen uit meer 
dan 20 verschillende natuurlijke 
geuren.
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Ook voor gasten is de hal de eerste ruimte 
van je huis die ze zien en meteen ook de 
eerste indruk die ze krijgen. Het is letter-
lijk de toegangspoort tot jouw huis en 
privéleven. Sommige mensen maken een 
praatje aan de voordeur, anderen komen 
binnen en zien de rest van je huis. De hal 
is de plek waar jij beslist wie binnenkomt. 
Zorg voor een gezellige entrée zodat je 
gasten zich meteen op hun gemak voelen. 

Sfeervol licht en een lekker geurtje: 
bestaat er een betere manier om je gasten 
te verwelkomen? Met een Aroma Diffuser 
in de hal krijgen bezoekers meteen een 
warm gevoel wanneer jij de deur opent. 

Zet de Handsome Rinse-Free Cleanser 
binnen handbereik zodat je gasten hun 
handen kunnen ontsmetten.

Komt je schoonmoeder langs of pikt 
die knappe date je thuis op? Dan is een 
extraatje op zijn plaats. Zet steeds een 
paar RainPharma Room Sprays binnen 
handbereik. Zo kan je net voor je de deur 
opent, nog snel in de lucht sprayen om je 
bezoekers het aangenaamste en warmste 
welkom te bezorgen.

Op zoek naar de perfecte geur voor de 
hal? Met een vleugje salie lijkt het alsof 
je een mooie bloemenzaak binnenstapt. 
Probeer het eens en je begrijpt meteen 

De hal is de ingang van jouw huis, de weg langswaar je jouw veilig nestje 
betreedt en weer verlaat. De hal vormt letterlijk de overgang tussen binnen en 

buiten. Het is de eerste plek die je ziet na een lange werkdag of een avondje 
stappen. De plek waar je thuiskomt: je schoenen uitschopt en je jas aan de 

kapstok dropt, klaar om helemaal relaxed te zijn. 

wat we bedoelen. In de koude winter-
maanden is het nog fijner om je gasten 
op een warme manier te verwelkomen. 
De limited edition Magic 11 kant-en-klare 
Room Spray is een echte aanrader.  
De magische mix van 11 winterse essenti-
ele oliën dompelt je gasten meteen onder 
in een betoverende sfeer. 

Ook afscheid nemen doe je best in stijl. 
Plaats een grote glazen vaas in de halkast 
en vul die met verschillende kleine Skin 
Washes. Laat je gasten bij het vertrekken 
eentje kiezen. Een mooi cadeautje dat 
nog lang nazindert. The secret to living 
is giving.

mijn lijstje voor een 

magische hal

• Natural Room Spray Liquid
• Room Spray Flesje
• Trechter
• A Perfect Ten Skin Washes
• Aroma Diffuser
• Handsome Rinse-Free Cleanser 

het perfecte 

halcadeautje

Room Spray Magic 11

een heerlijk geurtje 

voor de hal

Salie heeft een intense, krachtige 
geur die tegelijk kruidig en fris is. 
Dankzij de ondertoon van kamfer 
werkt salie heerlijk stimulerend.
Wist je trouwens dat salie al 
eeuwenlang in rituelen gebruikt 
wordt om negatieve energie en boze 
geesten te verdrijven? Het proberen 
waard! En anders geniet je gewoon 
van een heerlijk geurtje, toch? 

tip 

De hal is de eerste plek die gasten te 
zien krijgen. Maak een eerste indruk 
met een opvallend kunstwerk dat jou 
typeert en een lekker uitnodigend 
geurtje. Om rommel te vermijden, 
zijn goede opbergmogelijkheden 
een must. Plaats een rek of een kast 
voor schoenen in de hal en zorg voor 
voldoende haakjes voor jassen. 
Op zoek naar een plek om sjaals, 
handschoenen en mutsen op te 
bergen? De RainPharma linnenmand 
is groot genoeg voor al die 
rondslingerende spullen én ziet er 
ook nog eens mooi uit. 
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Een goede voorraadkast zorgt er ook voor 
dat je je kostbare tijd efficiënter kan  
benutten. Je hoeft immers niet voor elk 
leeg potje of doosje naar de winkel te 
rennen. Even de deur van je voorraadkast 
openen en shoppen in je eigen winkeltje 
is zo veel makkelijker! 

Zorg ervoor dat je ook je RainPharma 
producten op voorraad hebt, zo blijf je 
je goede gewoontes volhouden en moet 
je niet plots stoppen omdat een bepaald 
product op is. 

Je favoriete Skin Wash en After Oil, je 
dagelijkse supplementen, je gelaats-
reiniger en de dag- en nachtverzorging 
aangepast aan jouw huid verdienen een 
ereplaats in jouw voorraadkast. 

Toon me je voorraadkast en ik zeg wie je bent. Je voorraadkast vertelt heel 
veel over jou. Zo verklapt ze bijvoorbeeld of je een goede manager bent voor 
jezelf en je gezin. Een aantal belangrijke zaken op voorraad hebben, geeft 
immers een gevoel van zekerheid en veiligheid. Je hebt je zaakjes op orde. 

Er mag al eens iets fout lopen – een vergadering die langer duurt dan 
gepland, een treinvertraging waardoor je niet meer op tijd in de supermarkt 

geraakt – toch blijft alles gewoon op wieltjes lopen. 

Het is niet alleen handig om je eigen 
favorieten op voorraad te hebben. 
Spring eens binnen in je RainPharma 
winkelpunt om de RainPharma geschenk-
boxen te ontdekken. Kies er enkele uit en 
laat er meteen mooie pakjes van maken. 
Wanneer je onverwachts wordt uitgeno-
digd voor een dinertje of niet meer in de 
stad geraakt om een cadeautje te kopen 
voor een verjaardagsfeestje, heb je altijd 
iets klaarstaan. Dat bespaart je heel wat 
tijd en stress en zorgt ervoor dat je steeds 
attent uit de hoek komt.

Om onze elfde verjaardag te vieren 
ontwierpen we een extra feestelijke editie 
van ons iconische zwart-wit cadeau- 
papier. Benieuwd naar het resultaat? 
Kom het in jouw RainPharma winkelpunt 
bewonderen! 

mijn lijstje voor een 

magische voorraadkast

• Een aantal ingepakte RainPharma  
   cadeautjes, klaar om af te geven
• Een voorraad van je dagelijkse   
   RainPharma supplementen
• Je favoriete RainPharma shakes
• Enkele extra Skin Washes
• Een extra doosje van de producten  
   van jouw A tot F verzorgingsritueel

het perfecte 

voorraadkastcadeautje

Deze tip gaat over jouw eigen 
voorraadkast. Zorg dat je altijd 5 tot 
10 cadeautjes in huis hebt. Ingepakt 
en klaar om af te geven. RainPharma 
geschenkjes verwelken of bederven niet, 
dus je hebt altijd een geschenkje bij de 
hand, zonder last minute nog naar de 
winkel te rennen.

een heerlijk geurtje 

voor de voorraadkast

De essentiële olie van cederhout heeft een 
harmonieus warme geur met een toets 
van leder. Cederhout werkt kalmerend 
voor ons maar houdt muggen en andere 
insecten op een afstand. Doe een paar 
druppels op een doekje en leg dat mee 
in de kast. 

tip 

Opgeruimd staat netjes. Ruim je 
voorraadkast eens op. Vaak staan er 
achteraan nog potjes, blikjes of doosjes 
die sneller op moeten dan de exemplaren 
vooraan. Die heerlijke zelfgemaakte 
confituur, die lekkere sardientjes uit 
Portugal… Wie weet welke schatten vind 
je nog! Orden alles netjes en maak er 
een mooi winkeltje van met je favoriete 
producten. Zo zie je telkens meteen wat 
je nog in huis hebt en wat dringend op 
het boodschappenlijstje moet. 

29
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Bewegen en sporten hoort bij een 
gezonde levensstijl. Door je workout af 
te sluiten met een RainPharma shake 
verbeter je niet alleen je recuperatie maar 
ook je spieropbouw. Ook Water Relax, 
een hoogwaardig supplement met maar 
liefst 5 soorten magnesium dat de spieren 
ontspant, mag niet ontbreken. 

Vervolgens is het tijd voor een ontspan-
nende douche. Skin Wash Peppermint 
heeft een heerlijk cooldown effect.  
Wil je het verkoelende effect nog 
vergroten? Smeer je spieren nadien in 

Een ruimte helemaal voor jezelf. Om in alle rust te genieten of om voluit aan 
de beste versie van jezelf te werken. Rol je matje uit voor een ochtendsessie 
yoga, ren een rondje op de loopband, werk je fietskilometers af op de rollen 
of rond de dag af met een paar minuutjes meditatie. Hier draait alles om 

goed in je hoofd en goed in je vel zitten. Misschien heb je zelfs een 
plekje gereserveerd voor een hammam of huissauna, 

het toppunt van wellness at home! 

met Professional Massage Oil waaronder 
je een paar druppels Eucalyptus essentiële 
olie mengt. Met Anijs voorkom je stijve 
spieren. Nog beter? Iemand die jouw 
spieren masseert! Of ga voor een 
ontspannende sauna of hammam. 
Ook daar tonen onze essentiële oliën 
hun troeven tijdens heerlijk geurige 
opgietrituelen. Eucalyptus is met stip de 
populairste geur, maar ontdek zeker ook 
onze 20 andere natuurlijke oliën of 
experimenteer en creëer je persoonlijke 
geur. 

mijn lijstje voor een 

magische wellnessruimte

• RainPharma Shake
• RainPharma Shaker
• Water Relax
• Professional Massage Oil
• Essentiële olie eucalyptus, 
   pepermunt en/of anijs
• Skin Wash Peppermint
• Een 100ml Skin Wash en After Oil  
    voor je sporttas
• Natural Room Spray Liquid
• Natural Room Spray flesje
• Trechter
• Aroma Diffuser

een perfect 

wellnesscadeautje

Fresh Together

een heerlijk geurtje 

voor de wellness

Eucalyptusolie heeft een 
karakteristieke scherpe 
kamferachtige geur die heerlijk 
verfrissend en verkoelend werkt. 
Ook een absolute must tijdens je 
opgietritueel, want eucalyptus 
opent de luchtwegen. 

tip 

Zorg dat je in je wellnessruimte alles bij 
de hand hebt om je workout, meditatie-
sessie of saunabeurt ontspannen te laten 
verlopen: vers gewassen handdoeken, 
een zachte warme badjas en slippers… 
Voorzie ook een Room Spray met een 
verfrissende of zuiverende geur als 
Eucalyptus, Tijm, Pepermunt of Citroen-
gras om de zweetgeurtjes die getuigen 
van je noeste workout te neutraliseren. 
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Om het verblijf van je gasten zo aange-
naam mogelijk te laten verlopen, is het 
belangrijk dat ze zich welkom en thuis 
voelen bij jou. Een mooie logeerkamer, 
die tijdens hun verblijf als hun veilig  
nestje dienst doet, is een absolute must. 
Denk aan een comfortabel bed, verse 
zachte lakens, een goed kussen.  
Een lekker geurtje, verwenproductjes in 
de badkamer en een kleine attentie 
creëren een onvergetelijke ervaring.   

Zet je Aroma Diffuser aan een paar uur 
voor je gasten arriveren. Geranium is 
een bijzondere wellnessgeur die je 
helemaal tot rust brengt en zoete dromen 
garandeert. Verstuif met een Room Spray 
ook een heerlijk luchtje op de kussens 
zoals lavendel, een geur die een magisch  
rustgevend effect heeft.

Niets zo leuk als gasten over de vloer krijgen voor een paar dagen. Ze komen 
nu eens van heel ver, dan weer van dichtbij, maar ze brengen altijd hun eigen 

verhaal mee. Ze introduceren een andere wereld in jouw huis en maken jou 
weer wat wijzer en wereldser. Nieuwe ochtendrituelen ontdekken, 

eetgewoontes uitwisselen … Je gasten delen hun leven met jou en jij deelt 
jouw leven met hen. We kunnen zoveel van elkaar leren! 

Met kleine hotelproductjes trakteer je 
je logees op een luxe hotelervaring. 
Je vindt ze in je RainPharma winkelpunt.  
Plaats flesjes Skin Wash, Pure Shampoo, 
Authentic Conditioner en Prebiotic Skin 
Lotion op het nachttafeltje. Nadien 
kunnen ze de producten mee naar huis 
nemen en nagenieten.

Je kan ook een kleine attentie voorzien 
in de vorm van een cadeautje. Leg de 
Bathroom Treasures set mooi ingepakt op 
het bed bij aankomst, afgewerkt met een 
lief persoonlijk kaartje. Ze komen vast en 
zeker snel nog eens logeren!

mijn lijstje voor een 

magische logeerkamer

• Pure Shampoo 60ml
• Authentic Conditioner 60ml
• Skin Wash Lemongrass 60ml
• Prebiotic Skin Lotion 60ml

cadeautip voor de 

perfecte logeerkamer

Bathroom Treasures

een heerlijk geurtje 

voor de logeerkamer

Geranium verleidt iedereen met 
zijn zoete geur van vers geplukte 
geraniumbloemetjes. Het specifieke 
aroma dat sterk naar rozen geurt 
heeft een troostend en kalmerend 
effect. 

tip 
 

De kleine details zorgen vaak voor de 
herinneringen die het langst blijven 
hangen. Zet een kan met water en 
een glas op het nachttafeltje, leg wat 
muntjes op een mooi schaaltje en zorg 
voor papieren zakdoekjes. Een kleine 
moeite maar een groot welkomsgebaar 
waardoor je gasten zich meteen thuis 
voelen. Haal persoonlijke spullen zoveel 
mogelijk weg zodat je gasten echt het 
gevoel krijgen dat dit hun kamer is. 

33
11

 m
ag

is
ch

e 
k

a
m

er
s

MAGIC_brochure2.indd   33MAGIC_brochure2.indd   33 9/09/2020   14:449/09/2020   14:44



natural room spray

vleugjes natuur in 
huis.
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De natuur zit vol magie. Denk maar aan de uitbundige kleurenpracht van 
bloemen en de verleidelijke kracht van geuren. Met Aromatherapy Essentials 
zetten we die magie om in essentiële oliën. Het zijn kleine flesjes boordevol 

kostbare super geconcentreerde druppeltjes die de levenskracht van de 
planten bevatten. 

mijn lijstje voor je eigen 

room spray

• Natural Room Spray verstuiver 
• Natural Room Spray Liquid
• trechter
• Essential Oil naar keuze

Vul het flesje met 5 ml of 10 ml van je 
favoriete essentiële olie. 
Vul aan met Natural Room Spray 
Liquid tot het flesje vol is. 
Klaar, sprayen maar! 

Ondertussen telt de Aromatherapy 
Essentials collectie meer dan 20 
natuurlijke geuren. Elke geur heeft 
zijn eigen troeven en krachten. 
Van rustgevend en troostend tot oppep-
pend en stimulerend. Gebruik ze in een 
Room Spray om elk hoekje van je huis 
natuurlijk te parfumeren. Kies voor elke 
kamer een geurtje uit en verspreid de 
flesjes Room Spray doorheen je huis. 
Zo creëer je instant gezelligheid en een 
magische sfeer in elk hoekje. 

In een RainPharma winkelpunt kan je alle 
geuren uit de Aromatherapy Essentials  
collectie ontdekken. Je RainPharma 
specialist adviseert je graag om voor 
elke kamer de juiste essentiële olie uit te 
kiezen. 

Ben je thuis in de wereld van de aroma-
therapie? Dan kan je zelf naar hartenlust 
geuren mengen. Zet je creatieve neus aan 
het werk en geniet van je persoonlijke 
geuren. Ben je er nog niet zo bedreven 
in, dan kan je twee basisregels volgen die 
altijd werken. Door Orange of Lemon aan 
een andere olie toe te voegen, maak je de 
geur luchtiger, toegankelijker en vrolijker. 
Zo verzacht je bijvoorbeeld intense 
zwaardere geuren als Patchouli of Ylang 
Ylang. Wil je het omgekeerde bereiken en 
een geur een tikkeltje mysterieuzer, 
meer gelaagd en boeiender maken, 
dan voeg je een paar druppels 
Frankincense toe. Erg toegankelijke 
geuren als Orange of Mandarin krijgen 
zo een bijzondere toets. 
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een stralend

eindejaar.
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Deze eindejaarsperiode ben jij de meest fonkelende ster aan de feesttafel. 
Met enkele magische producten tover je zelfs in de donkerste winterdagen een 

glamoureuze gloed tevoorschijn. Start een paar dagen van tevoren met dit 
beautyritueel en je zal het ene complimentje na het andere te horen krijgen.

jouw boodschappenlijstje
voor een magisch
eindejaar

• Dedicated Face Wash

• Brightening Face Scrub

• Stay Golden

• Clever Night Remedy

• Beauty Sleep Cover
• Een RainPharma geschenk voor de 
gastheer of gastvrouw

Een schone huid, is een mooie huid. 
Alles begint dus met een grondige 
reiniging, ’s morgens en ‘s avonds. 
Gebruik telkens eerst Dedicated Face 
Wash om je gelaat te reinigen en scrub 
met Brightening Face Scrub voor een gladde 
huid zonder oneffenheden. Vervolgens 
breng je Stay Golden aan, twee of drie 
dagen na elkaar. Na een paar toepassin-
gen, merk je dat je huid er uitgerust en 
ontstresst uitziet, met een zachtjes bruine 
tint die je trakteert op een feestelijke 
gloed. 

Gebruik vervolgens enkele nachten na 
elkaar Clever Night Remedy, voor een 
efficiënt en exclusief schoonheidsslaapje. 
Breng de rijke geconcentreerde crème aan 
op een goed gereinigde huid, vlak voor 
het slapengaan. Gebruik Beauty Sleep 
Cover om je kussen te beschermen zodat 
het product de hele nacht kan inwerken 
terwijl jij slaapt. ’s Morgens was je de for-
mule weer af met Dedicated Face Wash en 
kan je de bijhorende Fluid of je 

gebruikelijke dagcrème aanbrengen. 
Wist je dat Clever Night Remedy 
bekroond werd met een Feeling Beauty 
Award als favoriet van de redactie? Dit is 
wat zij ervan vonden: 

Het feest compleet maken, doe je met 
de perfecte feestelijke cadeaus. Ga eens 
langs in een RainPharma winkelpunt 
en ontdek de Aromatherapy Essentials 
geschenkboxen. Dit jaar doe jij ieders hart 
sneller slaan!
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'Er staat ‘clever’ op de verpakking, 
en dat is niet gelogen. De spectaculaire 
nachtverzorging komt in een klein maar 
kostbaar tubetje vol toveringrediënten. 
’s Avonds na het reinigen breng je een 
beetje crème aan – heel weinig, want de 
formule is zeer geconcentreerd. 
’s Ochtends sta je op met een zachtere, 
mooiere huid. Dat is slim slapen, 
inderdaad.'
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jouw 11 magische kamers.
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1 .  BADKAMER  Essential Oil Frankincense 30 ml

2 .  SLAAPKAMER  Essential Oil Bonsoir 30 ml

3 .  STUDEERKAMER  Essential Oil Rosemary 30 ml

4 .  TO ILET  Essential Oil Thym 30 ml

5 .  KEUKEN  Essential Oil Lemongrass 30 ml

6 .  K INDERKAMER  Essential Oil Mandarin 30 ml 

7 .  WOONKAMER  Essential Oil Magic 11 30 ml

8 .  HAL  Essential Oil Sage 30 ml

9 .  VOORRAADKAST  Essential Oil Cedarwood 30 ml

10 .  WELLNESSRU IMTE  Essential Oil Eucalyptus 30 ml 

1 1 .  LOGEERKAMER  Essential Oil Geranium 30 ml
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Made in Belgium. Crafted with Passion. Offered with Love.

SPREAD THE WORD #rainpharma
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