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Door de overbevolking van de planeet en ons consumptiegedrag worden elk jaar meer natuurlijke 
hulpbronnen uitgeput dan de aarde in staat is te produceren en te regenereren, en dit gebeurt in een 
steeds sneller tempo.
De impact van de mens heeft 75% van het milieu op aarde en ongeveer 66% van het marine milieu 
aanzienlijk veranderd en vergroot daarmee de kans op uitsterven van ongeveer 1 miljoen dier- en 
plantensoorten. De voortdurende toename van koolstofdioxide in de atmosfeer als gevolg van 
menselijk handelen ligt ten grondslag van de klimaatcrisis die onze planeet heeft getroffen en die 
de biodiversiteit en het evenwicht van veel natuurlijke ecosystemen in gevaar brengt. Een crisis die 
zich manifesteert met steeds vaker voorkomende milieurampen met negatieve gevolgen, ook voor 
onze gezondheid. 
Het is essentieel om onze impact op de natuur te verminderen en te compenseren om deze te 
beschermen, maar dat is niet voldoende. Om de toekomst van onze planeet en daarmee die van onze 
eigen soort veilig te stellen is een herstellend ingrijpen op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen 
niet alleen absoluut noodzakelijk maar ook urgent.
Met de lancering van Sacred Nature, een manifestlijn van duurzaamheid, heeft [ comfort zone ] dus 
besloten om zelf een hoofdrol te spelen in een radicale verandering: een doeltreffende en veilige 
huidverzorging, niet alleen in het regenereren van de huid, maar ook in het regenereren van de 
planeet, om zo de klimaatcrisis te helpen beperken. Sacred Nature is een bio-regeneratieve lijn die 
gecertificeerd is volgens de normen van COSMOS ORGANIC & NATURAL en die eco-ontworpen is 
volgens criteria die zorgen voor een positieve impact op het milieu. 
Het formuleringsonderzoek is opgestart vanuit de Scientific Garden van ons Dorp in Parma, een 
uitbreiding in de open lucht van de laboratoria van [ comfort zone ], die voor het eerst een direct 
toezicht op de toeleveringsketen van de actieve moleculen hebben. Dit heeft het mogelijk gemaakt 
om de hoogste prestatienormen en transparantie te garanderen en om voor de teelt van de werkzame 
bestanddelen een beroep te doen op kleine plaatselijke gemeenschappen die het land bewerken met 
respect voor de natuurlijke groeiperiode van de vegetatie en een zorgvuldig oog voor de biodiversiteit 
en de regeneratieve landbouwpraktijken.
Dit innovatieve en superduurzame onderzoek heeft geleid tot de oprichting van Scientific Garden 
Extract™, een combinatie van drie bio-gefermenteerde extracten van mirte, vlierbes en granaatappel, 
rijk aan fyto-actieve antioxidanten, die - in combinatie met de aanvullende specifieke biotechnologische 
werkzame stoffen voor elke individuele formulering van de lijn - de huid beschermen tegen agressie 
van buitenaf en de celvernieuwing stimuleren, waardoor een optimaal evenwicht en veerkracht van de 
huid en een verlengde jeugdigheid worden gegarandeerd.
Sacred Nature biedt een effectieve gezichts- en lichaamsroutine aan die eenvoudig, compleet en zeer 
bevredigend is, dankzij de zachte en structurerende texturen en een natuurlijke geur, geïnspireerd op 
een wandeling door de Scientific Garden. Klinisch getest, geschikt voor alle huidproblemen, zelfs voor 
de meest gevoelige huid.
De zeven verzorgingsproducten voor thuisgebruik zijn onder andere een afschminkbalsem, een 
exfoliërend masker, een jeugdserum, een vochtinbrengende en een voedende crème, een reinigende 
zeep en een rijke lichaamsboter. De professionele gezichtsbehandeling met een antioxidante en 
regenererende werking voor een jeugdige uitstraling wordt voorgesteld in twee varianten die 
kunnen worden gepersonaliseerd op basis van de huidcondities en de beschikbare behandelingstijd 
(30' of 50'). Ideaal om de huid te revitaliseren en ervoor te zorgen dat ze er jong, gezond en stralend 
uitziet. 
Ook de verpakking is op een duurzame manier bedacht, met het exclusieve gebruik van transparant 
glas, metalen en gerecycled papier, materialen waarvoor wereldwijd effectieve kanalen voor recycling 
bestaan en die niet afgebroken worden in het milieu, wat schadelijk is voor de voedselketen. 
De lijn is CO2-negatief dankzij de keuzes die zijn gemaakt bij het ontwerp, de productie en het CO2-
compensatieproject van Ethio Trees. Tot slot, door de keuze om bij het initiatief 1% for the Planet aan 
te sluiten, doneren we 1% van de omzet van Sacred Nature voor de financiering van milieu- en sociale 
duurzaamheidsprojecten.
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Na 20 jaar ervaring met formulering op het gebied van cosmetica hebben de laboratoria [ 
comfort zone ] een echte onderzoekslocatie in de open lucht opgezet die heeft geleid tot de 
creatie van de actieve bestanddelen van de nieuwe lijn "Sacred Nature" en die herinnert aan 
de inzet van het merk om een volledig traceerbare en rechtvaardige toeleveringsketen voor 
het milieu en voor de lokale landbouwgemeenschappen te bevorderen.

SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ 

De observatie van de planten in de Scientific Garden in de Davines Village in Parma (Italië), 
de thuisbasis van het merk, heeft naast het genereren van een gevoel van verwondering 
en welzijn, onze onderzoekers geïnspireerd om innovatieve en uiterst werkzame 
wetenschappelijke oplossingen te vinden. Planten hebben het buitengewone vermogen 
om zich aan te passen en om weerbaarheid voor hun omgeving te ontwikkelen. Ze doen dit 
door de synthese van metabolieten die kunnen worden bestudeerd en als voorbeeld kunnen 
worden genomen voor het creëren van actieve bestanddelen. 
Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van de Scientific Garden™ een complex 
van drie bio-gefermenteerde extracten afkomstig van bladeren van mirte, vlierbessen en 
granaatappelschillen, geselecteerd voor hun hoge gehalte aan fyto-actieve antioxidanten, 
die de huid beschermen tegen de constante en dagelijkse aanval van vrije radicalen, 
veroorzaakt door het milieu, de levensstijl en de biologische veroudering. 
Deze planten werden direct in de Scientific Garden bestudeerd en vervolgens gekweekt in 
samenwerking met kleine Italiaanse landbouwondernemingen die werden geselecteerd voor 
hun "goede" teeltpraktijken van regeneratieve landbouw die tot doel heeft de biodiversiteit te 
vrijwaren en de atmosfeer koolstofvrij te maken. 

02. VERNIEUWING

SCIENTIFIC GARDEN EXTRACTTM

FOCUS OP
DE SCIENTIFIC GARDEN EN DE CIRKEL VAN DE WETENSCHAP

Bij Davines Village, het nieuwe duurzame hoofdkwartier van de Davines Group in Parma, Italië, 
dat in 2018 werd ingehuldigd, is de Scientific Garden een echte uitbreiding in de open lucht 
van de onderzoekslaboratoria en vertegenwoordigt hij de hoogste uitdrukking van de filosofie 
van de B Corp-gecertificeerde onderneming die gericht is op het bevorderen van duurzaamheid, 
het herstel van het milieu en een humanistische benadering van de wetenschap.
De Scientific Garden herbergt meer dan 6.000 plantensoorten en werd opgericht om het 
team van interne onderzoekers nieuwe horizonten te bieden en hen open te stellen voor 
de directe voorziening van natuurlijke grondstoffen. De bijzondere en kenmerkende 
cirkelstructuur staat symbool voor perfectie, volledigheid en verbondenheid en herinnert 
aan de beginselen van de circulariteit.
Het model dat wordt gebruikt voor het creëren van natuurlijke grondstoffen uit de Scientific 
Garden bestaat uit vier opeenvolgende fasen:

FASE 1. De selectie van planten, volgens criteria van doeltreffendheid en biodiversiteit, 
uitgevoerd in samenwerking met de Universiteiten van Florence en Parma, is bekrachtigd door 
"karakteriseringsstudies" die op basis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken de 
samenstelling van actieve en functionele moleculen voor cosmetica evalueren.

FASE 2. De extractie van de actieve bestanddelen met duurzame extractiemethoden, 
zonder chemische oplosmiddelen.

FASE 3. De effectiviteitstests van de verkregen extracten valideren de theorieën die uit de 
karakteriseringsfase naar voren zijn gekomen.

FASE 4. De teelt door de selectie van regeneratieve bedrijven die de geselecteerde planten 
kunnen kweken.

De duurzame formuleringsaanpak van Sacred Nature, , gericht op het bevorderen van de 
biodiversiteit en de beginselen van de circulariteit, heeft ertoe geleid dat ons onderzoeks- en 
ontwikkelingslaboratorium heeft gekozen voor organische of spontane plantages, en voor de 
keuze van plantaardige componenten die door andere toeleveringsketens als "afval" worden 
beschouwd, waardoor het gebruik van natuurlijke grondstoffen wordt geoptimaliseerd. 

02. A
DE WERKZAME BESTANDDELEN:
EIGENSCHAPPEN EN OOGST

FOCUS OP
BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit is de grote verscheidenheid aan dieren, planten, schimmels en micro-organismen 
die deel uitmaken van onze planeet. 
Een veelvoud aan soorten en organismen die in relatie tot elkaar een fundamenteel evenwicht 
creëren voor het leven op aarde.
Helaas brengt de toenemende aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer, samen met intensief 
landgebruik, ontbossingspraktijken en de steeds duidelijker wordende temperatuurstijging 
dit vermogen van uitdrukking en onderlinge verbindingen van de natuur in gevaar. Deze 
geleidelijke verarming van de biodiversiteit leidt niet alleen tot het verdwijnen van enkele 
zeldzame of oude soorten of variëteiten, maar veroorzaakt voor hele ecosystemen een crisis. 
Met het verlies van zelfs maar één soort gaat bijvoorbeeld een van de bestaansmiddelen van 
een hele voedselketen verloren. Het verlies aan biodiversiteit vermindert het vermogen van 
de natuur om zich aan te passen aan veranderingen.
Het herstellen van de tijd en de omstandigheden die de natuur nodig heeft om zich te vernieuwen 
en te regenereren, het ondersteunen van de ontwikkeling van kleinere plantensoorten evenals 
het herontdekken van de kunst van de landbouw en van de relaties met degenen die het land 
bewerken, zijn belangrijke praktijken die essentieel zijn geworden voor het bevorderen van de 
biodiversiteit en het herstel van het evenwicht van hele ecosystemen, waardoor ze weerbaarder 
worden.

MIRTE
MYRTUS COMMUNIS

Een van de belangrijkste groenblijvende struiken van de mediterrane maquis met heilzame 
eigenschappen die al bekend waren in de tijd van de oude Romeinen die het afkooksel van 
mirtebladeren, of kruidenthee op basis ervan, gebruikten om hoest te onderdrukken. De verse 
bladeren werden ook aangebracht op wonden en zweren om de genezing te stimuleren. 
Vandaag de dag heeft de wetenschap aangetoond dat mirtebladeren ontstekingsremmende 
en verouderingsremmende eigenschappen hebben.
Mirtebladeren hebben een zeer gevarieerde polyfenolische samenstelling. Van bijzonder 
belang zijn:

 - Derivaten van myricetin, een van de krachtigste natuurlijke antioxidanten, die de cellen 
beschermen tegen schade veroorzaakt door vrije radicalen en zo de effecten van celveroudering 
verminderen. 

 - Tannines die een vasoconstrictieve werking hebben en bij gevoelige huid het delicate 
netwerk van haarvaatjes beschermen.

De teelt en het oogsten van de bladeren – Onze formuleerders hebben, met de steun van 
onze agronoom en van de Universiteiten van Florence en Parma een van de weinige boeren 
op Sardinië, in de provincie Cagliari, geselecteerd, die mirte op een biologische manier teelt, 
en hebben de beste tijd voor de oogst, de maand juli, gekozen. Onmiddellijk na de bloei 
reisde het team naar Sardinië en werd direct getuige van het plukken van de bladeren. Deze 
handeling werd in de vroege ochtenduren en bij zonsondergang met de hand uitgevoerd 
om te voorkomen dat de zomerzon de bladeren snel zou verdorren. Onmiddellijk na de oogst 
volgden ze de koudeketen tot aan de extractie van de actieve bestanddelen. De groene 
bladeren, die zacht aanvoelen en intens geparfumeerd zijn, werden in de lagere delen van de 
plant geplukt om de rijping van de bessen, die later zouden worden geoogst en gebruikt voor 
de bereiding van de likeuren, niet in gevaar te brengen. Hiermee wordt een deel van de plant 
gewaardeerd dat anders ongebruikt zou zijn gebleven.

MYRTUS LEAVES
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GRANAATAPPEL
PUNICA GRANATUM

De Punica Granatum, gewoonlijk granaatappel genoemd, is een vrucht die afkomstig is uit 
Afghanistan, Iran, China en het Indiase subcontinent, waarvan de teelt en de consumptie al 
eeuwenlang wijdverbreid zijn in het Middellandse Zeegebied. Uit de schil wordt punicalagin, een 
polyfenol, geëxtraheerd dat bekend staat om zijn krachtige antioxidante werking. Punicalagin, 
bekend en gebruikt in de medische sector voor de behandeling van verschillende afwijkingen, 
variërend van cardiovasculaire problemen en diabetes tot ontstekingen, is een waardevolle 
bondgenoot in de cosmetica die helpt om de huid tegen UV-stralen te beschermen.
De teelt en het oogsten van de schillen - de oogsttijd van de granaatappel is de herfst, 
wanneer de dieprode vruchten tussen de gele bladeren, die kenmerkend zijn voor het seizoen, 
doorschijnen. De vruchten worden met de hand geoogst, zodat de rijpere vruchten gekozen 
kunnen worden. De eigenares is de boerin die in Faenza, in Emilia Romagna, op het land van haar 
familie de door [ comfort zone ] geselecteerde granaatappelsoort teelt en die samen met haar 
familie de vruchten één voor één met de hand uitknijpt met een kleine pers, om er een kostbaar 
geconcentreerd sap uit te halen dat beschouwd wordt als één van de krachtigste antioxidante 
nutraceuticals. Het cosmetische extract daarentegen wordt uit de schillen verkregen, waardoor 
deze in de voedselketen onbruikbare afval wordt omgezet in een kostbare gezondheids- en 
schoonheidsbron voor de huid.

VLIERBESSEN
SAMBUCUS NIGRA

De zwarte vlier is een bladverliezende struik, die op vele continenten in de wereld voorkomt, 
waaronder Europa, en waarvan de vruchten bestaan uit trossen van kleine donkergekleurde 
bessen. Deze bessen worden gebruikt in de medische sector voor hun diuretische, anti-reumatische 
en ontstekingsremmende eigenschappen, in de voedingsindustrie als gezondheidsdrank en ze 
zijn ook zeer interessant voor hun effecten op de huid.
In de provincie Parma, de thuisbasis van ons bedrijf, groeit de struik in het wild in de bossen 
en heuvels van het gebied. Deze soort wordt in overvloed aangetroffen, waar de aanwezigheid 
en het ingrijpen van de mens gereduceerd zijn: hoe meer het op een wilde manier groeit, hoe 
meer het zich op een bijzonder weelderige manier ontwikkelt.
De twee belangrijkste klassen van polyfenolen in de extracten zijn flavonoïde glycosiden 
en derivaten van hydroxykaneelzuur. Flavonoïden zijn waardevolle bestanddelen voor de 
cosmetische behandeling dankzij hun bekende antioxidante werking. De derivaten van de 
hydroxykaneelzuur hebben ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen aangetoond. 
De bessenoogst - Er bestaat in Italië geen gespecialiseerde teelt. Het verzamelen van wilde 
planten werd toevertrouwd aan enkele boerderijen op het grondgebied van Emilia en wordt 
tussen augustus en september uitgevoerd. Aangezien de vruchten niet tegelijkertijd rijpen, is 
het nodig om ze op verschillende momenten te plukken. 
Het plukken van wilde bessen is niet gemakkelijk, maar het is van onschatbare waarde.
Het betekent dat er geen menselijke interactie is geweest tijdens de groei en dat planten 
en bodem dus niet vervuild zijn door chemicaliën en pesticiden en dat ze in de tijd en op de 
manier zoals de natuur het bedoeld mochten groeien, waardoor er bijzonder sterke en krachtige 
ingrediënten ontstaan. 

Onder de verschillende methoden van extractie is gekozen voor een tweeledige technologie die 
enzymatische extractie combineert met fermentatie, met volledige inachtneming van de criteria 
van de duurzaamheid van het milieu. Enzymatische extractie omvat alleen het gebruik van water als 
oplosmiddel met verschillende voordelen vanuit milieuoogpunt en het is bovendien een essentieel 
proces om de fermentatie te activeren. Om een stof te kunnen fermenteren, moet deze vrije suikers 
bevatten. Dit kan voor sommige delen van de plant alleen na de enzymatische verwerking gebeuren. 
Een voorbeeld hiervan zijn mirteblaadjes die pas fermenteerbaar worden nadat ze met enzymen 
zijn behandeld, omdat dit de enige manier is om de suikers van de plantaardige vezels vrij te maken. 
Het enzymatische extractieproces maakt dus al die planten (of delen daarvan) fermenteerbaar, die het 
tot nu toe niet zouden zijn geweest.
Fermentatie is een proces dat al duizenden jaren bekend is en door de mens gebruikt wordt 
om voedsel en dranken te bereiden en dat we op cosmetisch gebied hebben gekozen om de 
concentratie van antioxidantmoleculen te verhogen. De suikers worden namelijk door het 
micro-organisme (gist) verwerkt, dat, als ware het een bio-reactor, extra stoffen produceert die 
anders niet beschikbaar zouden zijn. 
De “dubbele stap” methode van enzymatische extractie en daaropvolgende fermentatie 
maakt het dus mogelijk om een exclusieve functionele pool te verkrijgen die een antioxidante 
werking bezit die 22% hoger is dan degene die verkregen wordt met eenvoudige 
enzymatische extracties.

02. B
DE EXTRACTIEMETHODE: 

DE BIOFERMENTATIE

De cosmetica-industrie kan een belangrijke en actieve rol spelen in de strijd tegen de 
klimaatverandering. Bedrijven die rechtstreeks of via samenwerkingsverbanden de teelten 
waaruit zij hun grondstoffen betrekken controleren en voor deugdelijke teeltmethoden 
kiezen, kunnen het proces van koolstofvrij maken van de atmosfeer positief beïnvloeden 
en helpen het ecosysteem weerbaarder te maken om de groeiende klimaatuitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden. De ondersteuning van regeneratieve landbouw maakt het dus 
mogelijk om, startend bij het herstel van de bodemvruchtbaarheid, gezonde en evenwichtige 
planten te kweken die op hun beurt een betere gezondheid voor dieren en mensen genereren. 

02. C
DE TEELT: 

REGENERATIEVE LANDBOUW

FOCUS OP
REGENERATIEVE LANDBOUW EN KOOLSTOFVASTLEGGING 

30% van de CO2 die jaarlijks door menselijke handelingen wordt geproduceerd, wordt via 
het fotosynthetische proces door de planten geabsorbeerd en blijft ook na het einde van de 
vegetatieve cyclus in de bodem opgeslagen. Dit percentage organische koolstof in de bodem 
(soil organic carbon, SOC) kan worden verhoogd door middel van regeneratieve landbouw, 
terwijl de bodemvruchtbaarheid en -productiviteit worden verbeterd en de weerbaarheid 
van de bodem en van het ecosysteem in het algemeen wordt vergroot. Deze keuze biedt de 
mogelijkheid om meer CO2 vast te leggen en dus proactief op te treden tegen de gevolgen 
van de klimaatverandering. Organische koolstof is een essentieel onderdeel voor de primaire 
functies van de bodem en zijn ecosysteem: het verhoogt het vermogen om water vast te 
houden en af te voeren en om voedingsstoffen aan planten te leveren. 
Grond die wordt geëxploiteerd door intensieve en monoculturele landbouw is een ernstig 
probleem, niet alleen omdat het de bodem drastisch verarmt en de biodiversiteit vermindert, 
maar ook omdat het op grote schaal invloed heeft op het evenwicht van de broeikasgassen.
De biologische en regeneratieve landbouw daarentegen volgt de manieren en tijden van de 
natuur en staat het haar toe zich uit te drukken in al haar rijkdom. Deze theoretisch-praktische 
toepassing combineert traditionele praktijken met moderne wetenschappelijke kennis en is 
gebaseerd op deze principes die het percentage organische koolstof in de bodem verhogen. 
De volgende praktijken zijn daarbij inbegrepen:

 - het gebruik van natuurlijke meststoffen zoals mest en compost in plaats van chemische 
meststoffen

 - de drastische vermindering van synthetische pesticiden
 - respect voor de natuurlijke groeiperioden van de gewassen zonder kunstmatige dwang. 

Bovendien is het ondersteunen van dit soort landbouwpraktijken een concrete manier om de 
sociale ontwikkeling van kleine plaatselijke gemeenschappen te bevorderen, omdat het 
arbeidsverhoudingen bevordert die gebaseerd zijn op de bescherming van de rechten en 
de waardigheid van mensen en dieren, en het de overdracht van de oude kennis stimuleert, 
die een collectief goed is dat moet worden beschermd en doorgegeven. 
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PRODUCTEN EN BEHANDELING 

De nieuwe bio-regeneratieve lijn van Sacred Nature is ontworpen om de huid te regenereren, 
waardoor ze beter bestand is tegen klimaat- en milieuveranderingen. 
Het exclusieve Scientific Garden Extract™, regenereert de verdedigingsmechanismen van 
de huid tegen oxidatieve processen en biedt extra bescherming aan de huidbarrière om 
deze zo efficiënt mogelijk te houden en haar jeugdige en gezonde uitstraling te verlengen. 
Ontworpen voor alle huidtypes, en getest op zelfs de meest gevoelige huidtypes, herstelt Sacred Nature 
dagelijks het optimale niveau van hydratatie, voeding en antioxidante bescherming van het gezicht en 
het lichaam. Op basis van de principes van duurzaamheid en prestaties wordt de effectiviteit van de 
verschillende formules klinisch getest en verder bevestigd door een internationale certificering zoals 
Cosmos Organic & Natural en EWGTM Environmental Working Group.

FOCUS OP
REGENERATIE EN WEERBAARHEID VAN DE HUID VOOR EEN 
LANGDURIGE EN VERNIEUWDE JEUGDIGHEID

De huid, het orgaan dat onze eerste verdedigingslijn naar buiten toe biedt, is in toenemende 
mate onderhevig aan klimatologische stress en wordt beïnvloed door plotselinge 
veranderingen in de omgeving: veranderingen in de gemiddelde temperatuur en onverwachte 
pieken van warmte en kou, veranderingen in de vochtigheidsgraad, sterke ophoping van 
broeikasgassen in de atmosfeer. De huid is een constant doelwit van vrije radicalen die het 
evenwicht van de huid bedreigen, die toevlucht neemt tot haar natuurlijke antioxidante 
verdedigingssystemen, die echter door deze constante externe en interne aanvallen geen 
constante en efficiënte bescherming bieden. Dit ondermijnt de jeugdigheid en de gezondheid 
van de huid en dit komt tot uiting in droogheid, ongemak en tekenen van veroudering.

De verandering van het klimaat verergert de uitdroging, brengt de huidbarrière in gevaar 
en verhoogt in andere gevallen aanzienlijk het zweten, hetgeen een grotere neiging tot 
het ontwikkelen van mee-eters als gevolg heeft. De fijne vervuilingsdeeltjes vertragen 
bovendien de celvernieuwing, maken de huid kwetsbaarder en de huidtint doffer en 
ongelijkmatiger. De huidtextuur kan dikker worden door sterke blootstelling aan de zon of 
dunner en broos als gevolg van koude temperaturen.

Door het gedrag van de planten te observeren en hun aanpassingsvermogen te bewonderen, 
hebben we een cosmetische oplossing gecreëerd die het evenwicht van de huid kan 
herstellen. Door de kruidenextracten van de planten van de Scientific Garden Extract™ wordt 
de antioxidante bescherming van de huid verbeterd. Bovendien wordt elk product gekenmerkt 
door specifieke botanische werkstoffen die de vernieuwing van de epidermis stimuleren om 
de huid glad en zacht te maken, waardoor deze er weer jonger uitziet en beter bestand is 
tegen agressieve invloeden van buitenaf. Dankzij de biotechnologische extracten van mos, 
knoppen van de Japanse ceder en de bloem van de kangoeroepoot, worden de regeneratie van 
de barrière en de elasticiteit van de huid verzekerd en wordt het celvernieuwingsmechanisme 
geactiveerd waardoor de integriteit van de barrière, en zijn vermogen om zich te verdedigen 
tegen agressie van de omgeving, wordt hersteld. 
KNOPEXTRACT VAN JAPANESE CEDER Bewaart de energie van keratinocyten en van alle processen 
die essentieel zijn voor een goed herstel van de huid: proliferatie, differentiatie, keratinisatie en 
afschilfering. Deze cellulaire efficiëntie behoudt de biosynthese van de belangrijkste ceramiden 
en de cohesie van de hoorncellen met als gevolg de bescherming van een efficiënte structurele 
barrièrefunctie van de huid die compacter, steviger en elastischer wordt. 
BIOTECHNOLOGISCH MOSEXTRACT Op cosmetisch gebied benutten we het grote 
aanpassingsvermogen van mos aan de verschillende en extreme milieuomstandigheden. 

Physcomitrella Patens wordt op grote schaal gekweekt volgens een ethische en duurzame 
methode die gebruik maakt van de energie die door licht en kooldioxide opgewekt wordt. 
Dankzij dit innovatieve teeltproces en daaropvolgende koude extractie is het mogelijk om 
de absoluut buitengewone aanpassings- en overlevingsstrategieën van dit mos over te 
dragen aan het cosmetische product zonder de biodiversiteit te beïnvloeden; een niet voor 
de hand liggende uitdaging, gezien het feit dat het verzamelen van mos uit de natuur vaak 
geen toegestane activiteit is en bovendien niet duurzaam, omdat het langzaam groeit en een 
cruciaal element is van een bepaald ecosysteem.
Mosextract bevordert de cellulaire uitwisselingen tussen de kern en de extracellulaire matrix 
en helpt de oudere huid zich aan te passen aan omgevingsveranderingen, waardoor ze 
weerbaarder wordt en minder gevoelig is voor verouderingsprocessen die worden veroorzaakt 
door de meest uiteenlopende stresssituaties.
EXTRACT VAN DE BLOEM VAN DE KANGOEROEPOOT Een bloem uit de Australische wildernis, 
getitreerd in rutine en fructose, bevordert en herstelt de cellulaire vitaliteit. Het verhoogt de 
synthese van Tenascin-X, een eiwit dat de voorziening van collageen en elastine op een functionele 
manier organiseert en rimpels en verlies van stevigheid tegenwerkt. De verstevigende werking 
van dit extract wordt gecombineerd met de doeltreffendheid van de actieve bestanddelen die op 
de huidbarrière werken en een duidelijke anti-aging effect bevorderen.

ZINTUIGLIJKE BELEVING 

Sacred Nature biedt, naast een grote doeltreffendheid, een bijzonder natuurlijke en bevredigende 
zintuiglijke ervaring, dankzij de biomimetische texturen en een natuurlijke geur, geïnspireerd 
op een wandeling door de Scientific Garden. 

HET AANBOD
De lijn is geschikt voor alle huidproblemen en is klinisch getest, zelfs voor de meest gevoelige 
huid. De zeven verzorgingsproducten voor thuisgebruik zijn een afschminkbalsem met een 
transformerende textuur, een progressief exfoliërend masker, een jeugdserum met een lichte 
textuur, een hydraterende en een voedende crème om uit te kiezen afhankelijk van uw huidconditie, 
een rijke lichaamsboter en een reinigende zeep die de huid niet uitdroogt. 
De professionele gezichtsbehandeling met een antioxidante en regenererende werking 
voor een jeugdige uitstraling wordt voorgesteld in twee varianten die kunnen worden 
gepersonaliseerd op basis van de huidcondities en de beschikbare behandelingstijd (30' of 
50'). Met producten die zijn geformuleerd volgens de richtlijnen van COSMOS ECOCERT is het 
mogelijk om oplossingen te bieden, die kunnen worden aangepast aan leeftijd, klimaat en 
huidconditie, om de huid te reoxygeneren, te hydrateren, te voeden, de vitaliteit te herstellen 
en een jongere uitstraling te geven. 

03. DE PRODUCTEN EN DE BEHANDELINGEN 
VOOR HET GEZICHT

SKIN DAMAGE SKIN SOLUTION

KLIMAATVERANDERINGEN

TEMPERATUURSCHOMMELINGEN

OVERMAAT VAN 
KOOLSTOFDIOXIDE

OXIDATIE DOOR
VRĲE RADICALEN

BESCHADIGDE
HUIDBARRIÈRE

VERTRAAGDE
CELVERNIEUWING

SCIENTIFIC GARDEN EXTRACTTM

(VLIERBES, MIRTE, GRANAATAPPEL)

BIOMIMETISCHE TEXTUREN
(LECITHINE, SHEABOTER

BIOTECHNOLOGISCHE WERKZAME
BESTANDDELEN 
(MOS, KANGOEROEPOOT,
JAPANSE CEDERKNOPPEN)

REGENERATIE EN 
WEERBAARHEID 
VAN DE HUID
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03. B
DE CERTIFICERING 

COSMOS

Cosmos, afkorting van Cosmetics Organic Standard, werd opgericht om vijf belangrijke Europese 
organisaties samen te voegen onder hetzelfde handelsstelsel en een meer uniforme regulering 
van de biologische sector te bevorderen: Ecocert en Cosmebio voor Frankrijk, BDIH voor 
Duitsland, Soil Association van het Verenigd Koninkrijk en Icea voor Italië. Het verklaarde doel 
van Cosmos is om werkelijk duurzame cosmetica in de hele toeleveringsketen te ontwikkelen, 
vanaf de grondstoffen tot aan de verpakking. En het verkrijgen van de certificering Cosmos 
biedt de meest attente consumenten die behoefte hebben aan transparantie en duidelijkheid 
in de informatie over het product, de samenstelling ervan en het percentage biologische 
ingrediënten dat het bevat, een geruststellende gedachte. 
De productspecificatie van Cosmos stelt namelijk strikte formuleringsparameters vast die 
de voorkeur geven aan groene en duurzame cosmetica: het voorziet bijvoorbeeld in een 
categorisch verbod op het gebruik van oplosmiddelen van petrochemische oorsprong bij de 
verwerking van biologisch materiaal, en wijst het gebruik van hernieuwbare bronnen aan. 
Hierin worden de verboden stoffen zoals nanomaterialen, ingrediënten afkomstig van genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO) en bestraalde ingrediënten weergegeven. Het gebruik van 
dierlijke grondstoffen of planten die op de Europese en internationale lijsten van beschermde 
soorten staan, is eveneens verboden. Er zijn twee verschillende certificeringen: voor de 
biologische cosmetica "Cosmos Organic" en voor de natuurlijke cosmetica "Cosmos Natural".
Voor Cosmos Organic moet het eindproduct een percentage biologische ingrediënten 
bevatten dat ten minste gelijk is aan: 

Producten leave on -> 20%
Producten rinse off- > 10%

Ingrediënten van agrarische oorsprong, die fysiek worden verwerkt, moeten een biologische 
samenstelling van 95% behouden. 
Voor het Sacred Nature Glow Clay Mask wordt verwezen naar de certificering Cosmos Natural.
Om de certificering Cosmos voor Sacred Nature te verkrijgen, werden alle productformules 
en het productieproces geëvalueerd, werd een inspectie ter plaatse uitgevoerd in de 
hoofdzetel van [ comfort zone ] in het Davines Village en werden alle mededelingen over de 
lijn en de verpakking geverifieerd. Zodra het certificaat van naleving is afgegeven, wordt de 
certificering na een jaarlijks bezoek opnieuw beoordeeld.

03. C
DE CERTIFICERING 

EWG

Het label EWG Verified™ wordt door de Amerikaanse non-profit Environmental Working 
Group toegekend aan cosmetica die voldoen aan strenge transparantie- en veiligheidscriteria. 
Sinds 1993 werkt een team van wetenschappers, toxicologen, scheikundigen en 
epidemiologen aan het verzamelen van informatie over de ingrediënten die in cosmetica 
worden gebruikt, waarbij een productevaluatieproces wordt ontwikkeld dat het hoogste 
niveau van veiligheid voor de consument garandeert. 
De actieve bestanddelen worden in twee stappen geëvalueerd. De eerste stap betreft het skin 
deep systeem, gevolgd door een verificatie en goedkeuring door de EWG-commissie.
Er is een lijst van "Onaanvaardbare ingrediënten" voor EWG, waarin de stoffen zijn opgenomen 
die een potentieel risico vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu. Een tweede 
lijst bevat "Ingrediënten met beperkingen". In dit tweede geval kan de formule deze stoffen 
alleen opnemen als ze worden toegevoegd binnen de grenzen die door de autoriteiten worden 
opgelegd, zoals de Europese verordening, de Japanse wetgeving en de door Health Canada 
vastgestelde regels inzake cosmetische producten.
Een van de criteria die nodig zijn voor de certificering is dat de EWG eist dat het etiket zo 
transparant mogelijk moet zijn. Deze informatie moet voldoen aan de door de Europese Unie 
opgelegde normen en alle gebruikte ingrediënten, met inbegrip van de ingrediënten die in de 
formulering van het parfum zijn opgenomen, moeten worden gerapporteerd. Daarom wordt 
de eenvoudige aanduiding "Parfum/Fragrance" niet geaccepteerd: het is noodzakelijk om alle 
componenten waaruit het parfum bestaat te specificeren. 
De goedkeuring van de formule wordt voorafgegaan door een strenge en complexe analyse 
die leidt tot de associatie van het product met een score, variabel op een schaal van 1 
tot 10. 
Een lage waarde, tussen 1 en 2, komt overeen met een groene score en een positieve 
beoordeling van het product, waarmee het label kan worden verkregen. 
Om het certificeringsproces te voltooien moet het bedrijf aantonen dat het voldoet aan de 
strenge criteria die door EWG zijn vastgesteld. Het label EWG VERIFIED™ blijft tot drie jaar 
geldig. Na deze periode moet bijgewerkte productinformatie worden ingediend en moet het 
verificatieproces opnieuw worden voltooid.

03. A
HET NATUURLIJKE 

PARFUM

In overeenstemming met de duurzame en organische benadering van de lijn die veilig 
is voor de huid en het milieu, is de creatie van het parfum volgens dezelfde principes 
verlopen. Ontworpen om u naar een eenvoudig en geruststellend universum te leiden en een 
herkenbare geurherinnering achter te laten, vakkundig gemaakt door Joëlle Lerioux Patris, 
een bekende Franse "neus", die, na een bezoek aan Davines Village, de sensaties en emoties 
interpreteerde die ze ervoer tijdens een wandeling in de Scientific Garden. 
Door de selectie van etherische oliën, stelt zij noten voor om eenvoud, variëteit en 
duurzaamheid op te roepen, waarbij de planten een verhaal vertellen en alle delen van de 
plant bijdragen aan een verkwikkende aromatherapeutische werking. Het resultaat is een 
100% natuurlijke, moderne, onderscheidende en tegelijkertijd discrete groene geur. 
Het opent met een levendige noot van geranium, een bloem die erg aan rozen doet denken, maar 
die een fruitige, frisse en rustgevende noot afgeeft. Pikante noten van citroen en sinaasappel 
verrijken en zoeten de hoofdnoot van het parfum. De hartnoot daarentegen wordt gekenmerkt 
door kruidige noten van nootmuskaat en kruidnagel. Bladeren en twijgen van de Italiaanse 
petitgrain ronden de hartnoot af en begeleiden het parfum tot aan zijn basisnoot, gekenmerkt 
door de droge geur van cederhout en de geruststellende noot van Sumatraanse benzoë. 

HOOFD

HART

BASIS

GERANIUM
CITROEN
SINAASAPPEL

NOOTMUSKAAT
KRUIDNAGEL
PETITGRAIN

CEDERHOUT
BENZOË
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GEZICHT

1. CLEANSING BALM 2. YOUTH SERUM

3. HYDRA CREAM

3. NUTRIENT CREAM 

4. EXFOLIANT MASK 

BODY

De verpakking van de nieuwe Sacred Nature geeft uitdrukking aan de waarden van duurzaamheid- 
en transparantie van de lijn. In overeenstemming met de principes van de circulaire economie, 
werd de verpakking "eco-ontworpen", met veel aandacht voor het einde van de levensduur 
van het product, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan grondstoffen die op grote schaal 
worden gerecycled, zoals glas, metalen en papier. 
87% van het gewicht van de verpakkingsmaterialen is in doorzichtig glas, gekozen als 
hoofdmateriaal voor zowel de home care producten als de professionele producten. Een 
ondoordringbaar en functioneel materiaal voor het behoud van formules: gas, waterdamp 
en verontreinigingen kunnen bij een glazen verpakking niet doordringen en de cosmetische 
kwaliteiten die het product bevat worden daarom ook na verloop van tijd gegarandeerd. De 
transparantie van de verpakking vermijdt het gebruik van verf en vergemakkelijkt de recycling. 
Glas kan ontelbare keren worden gerecycled met behoud van zijn eigenschappen. Bovendien wordt 
glas, zelfs als het niet wordt gerecycled, in het milieu niet afgebroken tot microcomponenten 
en verandert het dus niet de aquatische ecosystemen. 
De dozen en labels zijn gemaakt van 100% gerecycled FSC-papier (uit goed beheerde bossen). 
De vermindering van het gewicht van de dozen en de afschaffing van folders hebben het 
mogelijk gemaakt om het gebruik van papier te verminderen. 
De doppen van de potjes en van de dispensers zijn van metaal, aluminium en staal gemaakt, 
die het hoogste recyclingpercentage ter wereld hebben (79,5% voor Europa) en ontelbare 
keren kunnen worden gerecycled. Alle verpakkingscomponenten zijn compatibel met elkaar 
en hanteerbaar in de recyclingstromen. 
Kunststoffen vormen slechts 0,26% van de verpakking en zijn alleen aanwezig in de dispensers 
met pomp, waar het gebruik ervan gekoppeld is aan technologische redenen. 

Door middel van de LCA (Life Cycle Assessment)-analyse, uitgevoerd door het Packaging Research-
team van [ comfort zone ], is een kwantitatieve en nauwkeurige meting van de impact van de 
gehele levenscyclus van de lijn op het milieu aan de hand van 17 parameters berekend. De 
referentie was het Global Warming Potential, een analyse die het mogelijk maakte om de 
hoeveelheid CO2 te berekenen die tijdens de productiecyclus wordt uitgestoten (grondstoffen, 
verpakking, verwerking, in- en uitgaand transport, levenseinde) en die profiteert van de teelt 
middels regeneratieve landbouw. 
Deze studie maakte het mogelijk om de totale hoeveelheid aan kg-equivalenten van CO2-emissies 
te berekenen die werden gecompenseerd door zich aan te sluiten bij het eigen herbebossings- en 
sociale ontwikkelingsproject Ethio Trees van Davines. Bovendien zal, dankzij het initialief 1% 
for the Planet, een internationale non-profitorganisatie, 1% van de opbrengst op alle kanalen 
van de lijn worden gedoneerd aan hetzelfde herbebossingsfonds om de CO2-voetafdruk van de 
lijn te reduceren en zo effectief bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. 

04. A
ONZE EERSTE CO2-NEGATIEVE 

LIJN

04. ECO-ONTWERP EN VERPAKKING 05. DE BEAUTY ROUTINE

DAGELIJKSE GEZICHTSROUTINE EXTRA STAP

1. HAND & BODY SOAP 2. BODY BUTTER

DAGELIJKSE LICHAAMSROUTINE

ALUMINIUM 
1%

GLAS
87%

STAAL
0,04%

BUTYL  0,09% PLASTIC
0,26%

GERECYCLED PAPIER
5% BLIK

7%
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PRODUCT
Oliehoudende reinigingsbalsem voor gezicht en ogen. Met amandel- en buriti-olie, verwijdert 
effectief uw make-up en onzuiverheden, waardoor de huid fluweelzacht wordt.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
100% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
26,1% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
Geformuleerd om met een enkele handbeweging een zeer zachte reiniging voor het gezicht en 
de ogen te bieden. De dichte textuur op basis van biologische buriti en amandel-olie, waarvan 
het hoge gehalte aan antioxidanten de oranje kleur van het product bepaalt, maakt het mogelijk 
om deze balsem op een wijze in te masseren die de microcirculatie reactiveert, de huid van 
zuurstof voorziet en, door het opvangen van onzuiverheden, zuivert. 
Bij contact met water verandert de balsemstructuur in een melkachtige oplossing die gemakkelijk 
met water kan worden afgespoeld of met behulp van een flanel (katoenen handdoek) kan 
worden verwijderd. 

PLUSPUNTEN 
Dubbele reiniging: gezicht en ogen 
Weinig product is voor de complete reiniging van het gezicht en de ogen al voldoende 
Skin feel met hydraterende werking 
Transformatieve textuur, van balsem naar melk 
Zonder parfum 
Oftalmologisch getest 

WERKZAME BESTANDDELEN
BIOLOGISCHE BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life”. Zijn kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan zijn 
buitengewone rijkdom aan antioxidante carotenoïden. 

AANBEVOLEN
Voor huiden van alle leeftijden, vooral bij normale of gedehydrateerde huidconditie. 

GEBRUIKSWIJZE 
Neem met een spatel een kleine hoeveelheid afschminkbalsem en masseer het gezicht en de 
hals daarmee in. 
Spoel alleen met water of met een cleansing towel [ comfort zone ] of een washandje af. 

EFFICIËNTIETEST
100% van het panel is van mening dat het product effectief make-up van het gezicht en de 
ogen verwijdert*
100% van het panel is van mening dat het product op de ogen goed wordt verdragen*
*Zelfbeoordeling, 20 mensen, gebruik cleansing balm na 28 dagen.
Getest door onafhankelijke laboratoria.

SACRED NATURE
CLEANSING BALM 

AANVULLENDE PRODUCTEN 06. DE RETAILPRODUCTEN

NUTRIENT 
CREAM 

YOUTH 
SERUM

HYDRA 
CREAM

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
110 ml
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PRODUCT
Licht serum met biogefermenteerde antioxidante actieve bestanddelen (Scientific Garden 
ExtractTM), tamarinde, natuurlijk alternatief voor hyaluronzuur en kangoeroepoot, een australische 
bloem met verstevigende werking. Beschermt de huid tegen vrije radicalen, voor een jongere 
en gezondere uitstraling.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,6% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
27,5% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
De lichte en biomimetische textuur, op basis van lecithine en sheaboter, heeft een zeer aangename 
zachtheid en maakt de huid onmiddellijk zachter en fluweelachtig, zonder een gevoel van 
een afgedekte huid te veroorzaken. Geformuleerd om te worden toegepast als eerste stap in 
combinatie met de crème, het absorbeert gemakkelijk en helpt bij het maximaliseren van de 
anti-aging werking.

PLUSPUNTEN 
Biomimetische textuur 
licht en fluweelachtig gevoel op de huid 
Concentraat van jeugdigheid - hydrateert, beschermt, verstevigt
100% natuurlijk parfum 

WERKZAME BESTANDDELEN
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™Complex van biologisch gefermenteerde organische extracten 
van mirte, vlierbes en granaatappel, geselecteerd en geteeld door [ comfort zone ] om de 
traceerbaarheid, duurzaamheid en maximale effectiviteit te garanderen. De geselecteerde 
bessen, bladeren en schillen bevatten een hoog gehalte aan antioxidante en beschermende 
fyto-actieve bestanddelen die de schoonheid en jeugdigheid van de huid beschermen tegen 
de dagelijkse aanval van vrije radicalen.
EXTRACT VAN DE BLOEM VAN DE KANGOEROEPOOT Van de bloem van een inheemse 
Australische plant, een verstevigend extract dat de synthese van het TNX-eiwit bevordert en 
dat de organisatie tussen collageenvezels en elastinevezels regelt. 
TAMARINDE-EXTRACT Plantaardig alternatief van hyaluronzuur. De zaden van de vrucht 
produceren polysacchariden die het water binden en vasthouden voor een optimale hydratatie 
van de huid. 

AANBEVOLEN
Voor alle huidtypen.

GEBRUIKSWIJZE 
Breng het 's morgens en 's avonds aan op een schoon en droog gezicht en hals. Masseer in 
om de absorptie te bevorderen. Volg de behandeling op met Hydra Cream of Nutrient Cream, 
afhankelijk van uw huidconditie. 

EFFICIËNTIETEST
100% van het panel is van mening dat het product een zeer goede vloeibaarheid heeft.  
100% van het panel is van mening dat het product de huid zichtbaar gezonder, stralender en 
strakker maakt.*
*Zelfbeoordeling, 20 mensen, gebruik youth serum na 28 dagen.
Getest door onafhankelijke laboratoria.

SACRED NATURE
YOUTH SERUM 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

HYDRA
 CREAM

CLEANSING 
BALM

NUTRIENT 
CREAM 

PRODUCT
Verhelderend masker met 9% gluconolacton, verzacht en vernieuwt de huid.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,8% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
17,4% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
Gelmasker geformuleerd met 9% gluconolacton en natuurlijke gommen, ideaal om de vernieuwende 
en oplichtende werking van polyhydroxyzuur door te geven. De textuur laat zich gemakkelijk op 
het gezicht inmasseren en heeft de neiging om meer of minder snel te worden geabsorbeerd, 
afhankelijk van de kenmerken van de huid.

PLUSPUNTEN 
Onmiddellijke en progressieve exfoliërende werking 
Verzacht, verlicht, gaat onzuiverheden tegen 
Geschikt voor alle huidtypen, zelfs de dunste 
Zonder parfum

WERKZAME BESTANDDELEN 
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ Complex van biologisch gefermenteerde organische extracten 
van mirte, vlierbes en granaatappel, geselecteerd en gecreëerd door [ comfort zone ] om de 
traceerbaarheid, duurzaamheid en maximale werking te garanderen. De geselecteerde bessen, 
bladeren en schillen bevatten een hoog gehalte aan antioxidatieve en beschermende fyto-
actieve bestanddelen die de schoonheid en jeugdigheid van de huid beschermen tegen de 
dagelijkse aanval van vrije radicalen. 
GLUCONOLACTON 9% polyhydroxyzuur, met een niet-agressieve exfoliërende werking. Het werkt 
op de bovenste laag van de huid, waardoor de structuur van de hoorncellen wordt ontwaakt 
en een progressieve celvernieuwing wordt bevorderd. Het is een aanbevolen zuur voor zowel 
dikke als dunnere huiden en ook aanbevolen voor huiden die de neiging hebben om overtollig 
talg te produceren om het verschijnen van mee-eters te minimaliseren.

AANBEVOLEN
Voor de dikke en dunne huid, om een vernieuwing te bevorderen die zachtheid en glans geeft. 
Voor de onzuivere huid, om keratinisatie en dus de vorming van mee-eters te verminderen.

GEBRUIKSWIJZE 
Breng 's avonds een dikke laag aan op het gezicht en de hals. Laat het 15 tot 20 minuten 
intrekken. Spoel het met water af. Tot drie keer per week gebruiken. 
Een gebruikscyclus van ten minste een maand is aanbevolen. 
Tijdens de gebruiksperiode van het product, en in de daaropvolgende maand, wordt voorgesteld 
om overdag een hoge beschermende filter te gebruiken. 
WAARSCHUWINGEN: De ogen vermijden. Deze peeling kan bij het aanbrengen roodheid en 
warmte veroorzaken.

EFFICIËNTIETEST
95% van het panel is van mening dat de huid direct na gebruik van het product zachter wordt.* 
80% van het panel is van mening dat de helderheid van de huid direct na gebruik van het 
product, en na 28 dagen behandeling verbetert**
*Zelfbeoordeling, 20 mensen, gebruik exfoliant mask na 28 dagen. 
**Getest door een onafhankelijk laboratorium. Klinische evaluatie van 20 mensen die een 
exfoliant mask gebruiken, direct na gebruik en na 28 dagen behandeling (3 keer per week).

SACRED NATURE
EXFOLIANT MASK 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

HYDRA
 CREAM

CLEANSING 
BALM

NUTRIENT 
CREAM 

pH 3,5 - 4,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
110 ml

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen flacon met pomp

MAAT 
30 ml

YOUTH 
SERUM
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PRODUCT
Lichte crème met biogefermenteerde antioxidante actieve bestanddelen (Scientific Garden 
ExtractTM) en Japanse cederhoutstaafjes. Versterkt en verstevigt de huidbarrière, voor een 
gezondere en gehydrateerde huid. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,7% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
30,7% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
De formule is ontworpen om een lichte hydratatie te geven zonder de huid te verzwaren 
en af te sluiten. De keuze van een biomimetische emulgator op basis van lecithine geeft de 
crème een uitstekend absorptievermogen. Organische sheaboter en amandelolie creëren de 
juiste balans tussen hydraterende en zintuiglijke prestaties voor een zijdezachte huid vanaf 
de eerste aanbrenging.

PLUSPUNTEN 
Biomimetische textuur 
Verhoogt de weerbaarheid van de huid 
Ideaal voor de normale en gedeshydrateerde tot droge huid 
100% natuurlijk parfum 
Niet-comedogeen 

WERKZAME BESTANDDELEN 
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ Complex van biologisch gefermenteerde organische 
extracten van mirte, vlierbes en granaatappel, geselecteerd en geteeld uit [ comfort zone ] om 
de traceerbaarheid, duurzaamheid en maximale effectiviteit te garanderen. De geselecteerde 
bessen, bladeren en schillen bevatten een hoog gehalte aan antioxidante en beschermende 
fyto-actieve bestanddelen die de schoonheid en jeugdigheid van de huid beschermen tegen 
de dagelijkse aanval van vrije radicalen. 
KNOPEXTRACT VAN JAPANESE CEDAR Verkregen van jonge knoppen, rijk aan vitaminen, 
mineralen en proteïnen, suikers en lipiden. Het stimuleert de celvernieuwing van de epidermis, 
waardoor de barrièrefunctie van de huid en het verdedigingsvermogen tegen agressie van het 
milieu en de tijd wordt vergroot. 
BIOLOGISCHE BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life". De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan de 
buitengewone rijkdom aan carotenoïden waarvan de concentratie gekoppeld is aan de erkende 
antioxidante kracht.

AANBEVOLEN
Ideaal voor de normale tot droge huid, maar ook een uitstekende oplossingvoor de rijpe huid 
in een warm en vochtig klimaat.

GEBRUIKSWIJZE 
Breng het 's morgens en 's avonds aan op een schoon en droog gezicht en hals. Masseer in om 
de absorptie te bevorderen. 

EFFICIËNTIETEST
Wetenschappelijk bewezen antioxidante effectiviteit*
De hydratatie van de huid neemt toe met 28%**
*Test Orac van een onafhankelijk laboratorium
**Getest door een onafhankelijk laboratorium. Instrumentele evaluatie 20 mensen, gebruik 
hydra cream 30 minuten na het aanbrengen.

SACRED NATURE
HYDRA CREAM 

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM

PRODUCT
Rijke crème met biogefermenteerde antioxidante actieve bestanddelen (Scientific Garden 
ExtractTM) en biotechnologisch mosextract, met beschermende werking. Versterkt en verstevigt 
de huidbarrière, voor een zichtbaar gevoede en stralende huid.

COSMOS BIOLOGISCH CERTIFICAAT
99,2% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
26,5% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
De formulering is ontworpen om diepe voeding, comfort en bescherming te geven aan huiden 
die onderhevig zijn aan droogte en meer blootgesteld zijn aan omgevingsstress zoals wind 
en ruwere klimaten. De rijke textuur is het resultaat van een evenwicht tussen biologische 
sheaboter en jojobaolie die samen de ideale basis vormen om de actieve bestanddelen door 
te geven en de huid te omhullen met een beschermende en sensorisch aangename textuur.

PLUSPUNTEN 
Verhoogt de weerbaarheid van de huid 
Rijke en beschermende textuur 
Diepe voeding en direct comfort 
100% natuurlijk parfum 

WERKZAME BESTANDDELEN 
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ Complex van biologisch gefermenteerde organische extracten van 
mirte, vlierbes en granaatappel, geselecteerd en geteeld door [ comfort zone ] om de traceerbaarheid, 
duurzaamheid en maximale effectiviteit te garanderen. De geselecteerde bessen, bladeren en schillen 
bevatten een hoog gehalte aan antioxidante en beschermende fyto-actieve bestanddelen die de 
schoonheid en jeugdigheid van de huid beschermen tegen de dagelijkse aanval van vrije radicalen. 
BIOTECHNOLOGISCH MOSEXTRACT De biotechnologie heeft de mogelijkheid geboden om 
een duurzaam extract te verkrijgen uit een kostbare grondstof: mossen, de eerste planten die 
de aarde hebben veroverd en die worden gekenmerkt door een buitengewone weerbaarheid. 
Mosextract is gebaseerd op het innovatieve anti-verouderingsconcept waarbij de celgezondheid 
wordt gekoppeld aan cellulaire uitwisselingen tussen de kern en de extracellulaire matrix. Door 
de bescherming van deze uitwisseling kan de huid zich aanpassen aan de milieuveranderingen: 
ze wordtweerbaarder en minder gevoelig voor vroegtijdige veroudering. 
BIOLOGISCHE BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life".  De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan de buitengewone 
rijkdom aan carotenoïden waarvan de concentratie gekoppeld is aan de erkende antioxidante kracht. 

AANBEVOLEN
Ideaal voor droge, rijpe of aan bijzondere omgevingsfactoren blootgestelde huid (wind, kou...)

GEBRUIKSWIJZE 
Breng het 's morgens en 's avonds aan op een schoon en droog gezicht en hals. Masseer in om 
de absorptie te bevorderen.

EFFICIËNTIETEST
Wetenschappelijk bewezen antioxidante effectiviteit*
De hydratatie van de huid neemt toe met 26%**
*Test Orac van een onafhankelijk laboratorium
**Getest door een onafhankelijk laboratorium. Instrumentele evaluatie 20 mensen, gebruik 
Nutrient cream 30 minuten na het aanbrengen.

AANVULLENDE PRODUCTEN 

CLEANSING 
BALM

YOUTH 
SERUM

AANVULLENDE PRODUCTEN 

CLEANSING 
BALM

YOUTH 
SERUM

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
50 ml

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
50 ml

EXFOLIANT 
MASK

EXFOLIANT 
MASK
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PRODUCT
Zachte zeep voor het lichaam en de handen met biologische sheaboter met verzachtende en 
antioxidante eigenschappen. De stevige vorm van de zeep speelt in op de groeiende belangstelling 
voor producten met duurzame, watervrije texturen en formaten, met gestroomlijnde verpakkingen 
en een beperkt aantal ingrediënten. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,9% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
80,7% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
Geformuleerd met gecertificeerde biologische ingrediënten, laat de huid zacht en fluweelachtig 
achter en reinigt deze grondig zonder uit te drogen. Geschikt voor dagelijks gebruik, ook te 
gebruiken onder de douche als alternatief voor het traditionele badschuim. 

PLUSPUNTEN 
Lichte verpakking 
Reisvriendelijk 
Zacht voor de huid 
Veelzijdigheid van gebruik (de vier stukken waaruit de zeep bestaat kunnen afzonderlijk worden 
gebruikt) 
100% natuurlijk parfum 

WERKZAME BESTANDDELEN 
ORGANISCHE SHEABOTER Van een Afrikaanse plant met de bijnaam "boom van de jeugd". Dankzij 
de sterk verzachtende en hydraterende werking wordt het beschouwd als een waardevolle 
bondgenoot voor de jeugdigheid van de huid. Het hoge vitamine E-gehalte biedt ook een 
veilige bescherming tegen vrije radicalen. 

AANBEVOLEN
Voor alle huidtypen. 

GEBRUIKSWIJZE 
De zeep kan worden gebruikt voor het reinigen van de handen of tijdens het baden en douchen 
op het hele lichaam. 
Wrijf de zeep zachtjes in op de natte huid en spoel af.

SACRED NATURE
HAND & BODY SOAP 

PRODUCT
Rijke lichaamscrème, met biogefermenteerde antioxidante actieve bestanddelen (Scientific 
Garden ExtractTM), voedt de huid en maakt ze fluweelzacht. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,4% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
30,5% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
De zachte en gestructureerde textuur introduceert de zintuiglijke ervaring van sheaboter die bij 
het eerste contact dicht en compact aanvoelt en vervolgens tussen de vingers smelt waardoor 
er een zeer aangenaam beschermend laagje op de huid achterblijft. De massage activeert de 
transformatie van de textuur van compact en romig naar glad, zijdezacht en omhullend. 

PLUSPUNTEN 
Zachte en gestructureerde textuur 
Gevoede en compacte huid 
Diepe voeding en zachtheid 
100% natuurlijke parfum 

WERKZAME BESTANDDELEN 
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ een complex van biologisch gefermenteerde mirte, vlierbes en 
granaatappel, volledig geselecteerd en ontwikkeld door [ comfort zone ] om de traceerbaarheid, 
duurzaamheid en cosmetische functionaliteit te garanderen. De geselecteerde bessen, bladeren 
en schillen bevatten een hoog gehalte aan antioxidante en beschermende fyto-actieve 
bestanddelen om de schoonheid en uitstraling van de huid te beschermen tegen de constante 
en dagelijkse aanval van vrije radicalen.
BIOLOGISCH BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life”. De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan de 
buitengewone rijkdom aan carotenoïden waarvan de concentratie gekoppeld is aan de erkende 
antioxidante kracht.
ORGANISCHE SHEABOTER Van een Afrikaanse plant met de bijnaam "boom van de jeugd". Dankzij 
de sterk verzachtende en hydraterende werking wordt het beschouwd als een waardevolle 
bondgenoot voor de jeugdigheid van de huid. Het hoge vitamine E-gehalte biedt ook een veilige 
bescherming tegen vrije radicalen. 

AANBEVOLEN
Voor alle huidtypen, vooral droge en ondervoede huid.

GEBRUIKSWIJZE 
Breng het product over het hele lichaam aan en masseer het met ronddraaiende bewegingen 
in om de absorptie te bevorderen. De textuurmaterialiteit maakt de applicatie langzamer en 
progressiever. 

EFFICIËNTIETEST
De hydratatie van de huid neemt toe met 30%*
100% van het panel is van mening dat het product de huid zijdezachter en fluweelachtig maakt**
**Getest door een onafhankelijk laboratorium. Instrumentele evaluatie 20 mensen gebruik body 
butter 30 minuten na het aanbrengen.
**Een zelfevaluatie, 20 mensen, gebruik body butter na 28 dagen.
Getest door onafhankelijke laboratoria.

SACRED NATURE
BODY BUTTER 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

BODY
BUTTER

AANVULLENDE PRODUCTEN 

HAND & BODY
SOAP

VERPAKKING
100% GERECYCLEDE  
PAPIERVERPAKKING

MAAT 
120

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
220 ml
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PRODUCT
Geconcentreerde reinigingsbalsem voor het gezicht en de ogen met een textuur die van balsem 
verandert naar melk. Met organische buriti-olie verwijdert het make-up en onzuiverheden, 
waardoor de huid fluweelzacht wordt. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
100% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
26,1% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
Geformuleerd om met een enkele handbeweging een zeer zachte reiniging voor het gezicht en 
de ogen te bieden. De dichte textuur op basis van biologische buriti en amandel-olie, waarvan 
het hoge gehalte aan antioxidanten de oranje kleur van het product bepaalt, maakt het mogelijk 
om deze balsem op een wijze in te masseren die de microcirculatie reactiveert, de huid van 
zuurstof voorziet en, door het opvangen van onzuiverheden, zuivert. 
Bij contact met water wordt de balsemstructuur omgezet in een oplossing. 

PLUSPUNTEN 
Dubbele reiniging: gezicht en ogen 
Weinig product is voor de complete reiniging van het gezicht en de ogen al voldoende 
Skin feel met hydraterende werking 
Transformatieve textuur, van balsem naar melk 
Zonder parfum 
Oftalmologisch getest 

WERKZAME BESTANDDELEN 
BIOLOGISCH BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life”. De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan zijn 
buitengewone rijkdom aan antioxidante carotenoïden.

AANBEVOLEN
Voor huiden van alle leeftijden, vooral bij normale of gedehydrateerde huidconditie. 

GEBRUIKSWIJZE 
Neem met een spatel een kleine hoeveelheid afschminkbalsem en masseer het gezicht en de 
hals daarmee in. Verwijder met behulp van een cleansing towel. 

SACRED NATURE
CLEANSING BALM 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

DISTILLED 
FLOWER TONER

NUTRIENT
CREAM

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
220 ml

07. DE PROFESSIONELE PRODUCTEN
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PRODUCT
Innovatieve formulering met natuurlijke geleermiddelen verkregen uit de schillen van sinaasappels. 
Het is een professionele basis die, dankzij het mengen van poeders en partikels, uiteenlopende 
producten met specifieke cosmetische activiteiten creëert. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,3% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
15,9% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
Geformuleerd met natuurlijke geleermiddelen verkregen uit de schillen van sinasappels, bezit 
het een ideale consistentie om te worden gemengd met scrubpartikels om een exfoliërende 
werking te bevorderen of met kleipoeders om gebruikt te worden als een zuiverend masker. 
Het product kan ook alleen worden gebruikt om een vochtinbrengende werking door te geven. 

PLUSPUNTEN 
Veelzijdige en multifunctionele basis 
Structuur op basis van natuurlijke pectines 

WERKZAME BESTANDDELEN 
PECTINE Structurele substantie die in de celwand van groenten en fruit voorkomt. Het werd 
gekozen als een alternatieve natuurlijke hulpstof voor het gebruik van traditionele emulgatoren. 
In contact met water genereert het een hydrocolloïde dat een elastische film op de huid 
vormt die het waterverlies van de binnenste lagen van de opperhuid vermindert en de juiste 
oppervlaktevochtigheid behoudt. Het geeft een fris, fluweelachtig huidgevoel. 

AANBEVOLEN
Voor alle huidtypen. 

GEBRUIKSWIJZE 
DE SCRUB MAKEN: Neem met de lepel 3 lepels HYDRA MASK BASE (6 gr) en voeg deze toe 
aan 1 lepel POWDER SCRUB (0,60 gr). Meng het en masseer het op het gezicht, de hals en 
het decolleté met ronddraaiende bewegingen in en verwijder het met een vochtige en warme 
handdoek. 
HET KLEIMASKER MAKEN: Neem met een lepel 7 eetlepels HYDRA MASK BASE (14 gr) en 
voeg 2 eetlepels GLOW CLAY MASK (2 gr) toe. Mengen en in een dikke laag op het gezicht 
aanbrengen. Laat het 10 minuten intrekken.Verwijder met een vochtige, lauwwarme handdoek. 

SACRED NATURE
HYDRA MASK BASE 

PRODUCT
Geconcentreerde verzachtende oplossing van gedistilleerd bloemenwater van korenbloem, 
Romeinse kamille en lavendel, die de reiniging afrondt en het huidcomfort van het gezicht en 
de oogcontouren helpt te optimaliseren.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,9% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
19% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
De oplossing is geformuleerd om na de reiniging te worden gebruikt om de huid in balans te 
brengen en voor te bereiden op volgende behandelingen. Zonder alcohol en met verzachtende 
middelen kan het product ook worden gebruikt om verlichting te geven aan vermoeide en 
overbelaste ogen. 

PLUSPUNTEN 
Bloemenwaterconcentraat 
Rustgevend 
Alcoholvrij 
Dubbel gebruik voor gezicht en oogcontour 
Oftalmologisch getest 

WERKZAME BESTANDDELEN 
BLOEMENWATER VAN KORENBLOEM decongestivum, geeft verlichting aan gezwollen of 
vermoeide huid en ogen. 
BLOEMENWATER VAN ROMEINSE KAMILLE kalmerend en vermindert roodheid. 
BLOEMENWATER VAN LAVENDEL zuiverend en rustgevend 

AANBEVOLEN
Voor alle huidtypen, zelfs de meest vermoeide en gestreste. Het kan ook worden gebruikt bij 
de oogcontouren voor hernieuwde lichtheid en welzijn.

GEBRUIKSWIJZE 
Met een watteschijfje op gezicht, hals en decolleté aanbrengen. 
U kunt de wattenschijfjes bevochtigen en op de ogen aanbrengen gedurende de tijd dat het 
masker aangebracht is.

SACRED NATURE
DISTILLED FLOWER TONER 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

DISTILLED
FLOWER TONER

POWDER
SCRUB

GLOW CLAY 
MASK

NUTRIENT
CREAM

AANVULLENDE PRODUCTEN 

CLEANSING 
BALM

HYDRA 
MASK BASE

NUTRIENT
CREAM

pH 4 - 4,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
220 ml

pH 6 - 6,5

VERPAKKING
glazen flacon met pomp

MAAT 
100 ml
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PRODUCT
Massagemasker met elastische textuur en liftende werking voor het gezicht, verrijkt met een 
mix van polyglyceriden met hydraterende werking. 

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA 
99,8% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
11,4% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
De speciale visco-elastische textuur maakt een geleidelijke en progressieve halslijn mogelijk, 
waardoor een intense massage ontstaat die de zuurstoftaanvoer naar de weefsels bevordert 
en een zichtbaar regenererend en liftend effect heeft op het gezicht, de hals en het decolleté. 

PLUSPUNTEN 
Natuurlijke visco-elastische textuur 
Moduleerbaar volgens de huidconditie 
Liftend voor een professionele massage die vergelijkbaar is met en een alternatief is voor het 
effect dat wordt verkregen met technologische machines. 

WERKZAME BESTANDDELEN 
MIX VAN POLYGLYCERIDES Ecocert gecertificeerd plantaardig alternatief voor traditionele lanoline, 
een wax dat uit de dierenwereld wordt gewonnen en gebruikt wordt voor zijn beschermende, 
verzachtende en hydraterende werking. 
Het mengsel van polyglyceriden wordt verkregen door de transformatie van plantaardige 
oliën en heeft de buitengewone eigenschap dat het minstens 200% van zijn gewicht in water 
absorbeert, waardoor het een vochtinbrengende werking heeft.  

AANBEVOLEN
Voor een doffe huid die behoefte heeft aan een liftende behandeling. Let op de gevoelige huid. 
Het product wordt geassocieerd met huidlifting en is daarom niet bestemd voor de gevoelige 
huid en bij fragiele haarvaatjes. 

GEBRUIKSWIJZE 
Haal het product uit de verpakking (ongeveer 3 volle lepels), breng het aan op het gezicht, de 
hals en het decolleté en masseer het een paar minuten in tot het product begint op te drogen 
en de hechtkracht toeneemt en met de hand kan worden losgemaakt. 
De therapeut moet de onthechting vanuit haar hand naar de huid van de cliënt begeleiden 
(loodrecht, golf-/vlinderbeweging). 
Spoel grondig af met een warme, vochtige handdoek en herhaal de stap indien nodig twee keer. 
LET OP: Vermijd contact met de ogen

SACRED NATURE
RUBBER MASK 

PRODUCT
Granaatappelzaadpoeder met exfoliërende werking, om de huid te zuiveren en zacht te maken.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
100% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS

KENMERKEN
Granaatappel is een herfstvrucht die bekend staat om zijn buitengewone gehalte aan antioxidanten. 
De deeltjes die homogeen verdeeld zijn in een zachte romige basis, bevrijden het oppervlak 
van de epidermis van dode cellen en geven de huid onmiddellijk meer helderheid en zachtheid. 

GEBRUIKSWIJZE 
Voeg 1 lepel POWDER SCRUB (0,60 gr) toe aan 3 lepels HYDRA MASK BASE (6 gr). 
Masseer met cirkelvormige bewegingen van verschillende intensiteit, afhankelijk van de 
huidconditie en het gewenste effect. Verwijder met een vochtige, lauwwarme handdoek. 

SACRED NATURE
POWDER SCRUB 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

CLEANSING 
BALM

POWDER 
SCRUB

NUTRIENT
CREAM

DISTILLED
FLOWER TONER

AANVULLENDE PRODUCTEN 

HYDRA 
MASK BASE

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen flacon met rubberen dop

MAAT 
100 ml

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
60
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PRODUCT
100% natuurlijk kleipoeder, geëxtraheerd en geproduceerd in Brazilië en Cosmos Natural-
gecertificeerd, met absorberende en verlichtende werking. 
Ideaal voor een jonge, onzuivere of zwaar vervuilde huid. 

GECERTIFICEERDE NATUURLIJKE COSMETICA 
100% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.
COSMOS NATURAL gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
Klei is al sinds de oudheid bekend en wordt gebruikt vanwege de vele therapeutische en 
cosmetische eigenschappen. Het bestaat voornamelijk uit siliciumdioxide en aluminiumoxide 
en bevat andere belangrijke mineralen zoals silicium, calcium, kalium, natrium, magnesium, 
ijzer, fluor, koper, mangaan en zink die bijdragen aan de kleur en de specifieke revitaliserende 
eigenschappen van de klei zelf. 

GEBRUIKSWIJZE 
Voeg 2 eetlepels GLOW CLAY MASK (2 gr) toe aan 7 eetlepels HYDRA MASK BASE (14 gr). Mengen 
en in een dikke laag op het gezicht aanbrengen. Laat het 10 minuten intrekken. Verwijder met 
een vochtige, lauwwarme handdoek. 

SACRED NATURE
GLOW CLAY MASK 

PRODUCT
Voedende antioxidante crème. De crème bevordert de weerbaarheid van de huid, d.w.z. het 
vermogen van de huid om zich aan te passen aan klimatologische stress dankzij Scientific Garden 
Extract™ dat vrije radicalen tegengaat en biotechnologisch muskusextract dat de huidbarrière 
versterkt en vroegtijdige veroudering voorkomt.

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE COSMETICA
99,2% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
26,5% van de totale ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de productspecificatie van COSMOS 

KENMERKEN
De formulering is ontworpen om diepe voeding, comfort en bescherming te geven aan huiden 
die onderhevig zijn aan droogte en meer blootgesteld zijn aan omgevingsstress zoals wind 
en ruwere klimaten. De rijke textuur wordt gegeven door biologische sheaboter en jojobaolie 
die samen de ideale basis vormen om de actieve bestanddelen door te geven en de huid te 
omhullen met een beschermende en sensorisch aangename textuur. 

PLUSPUNTEN 
Verhoogt de weerbaarheid van de huid 
Rijke en beschermende textuur 
Diepe voeding en direct comfort 
100% natuurlijk parfum 

WERKZAME BESTANDDELEN 
SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™ Complex van biologisch gefermenteerde organische extracten 
van mirte, vlierbes en granaatappel, geselecteerd en geteeld door [ comfort zone ] om de 
traceerbaarheid, duurzaamheid en maximale effectiviteit te garanderen. De geselecteerde 
bessen, bladeren en schillen bevatten een hoog gehalte aan antioxidante en beschermende 
fyto-actieve bestanddelen die de schoonheid en jeugdigheid van de huid te bewaren en te 
beschermen tegen de dagelijkse aanval van vrije radicalen 
BIOTECHNOLOGISCH MOSEXTRACT De biotechnologie heeft de mogelijkheid geboden om 
een duurzaam extract te verkrijgen uit een kostbare grondstof: mossen, de eerste planten die 
de aarde hebben veroverd en die worden gekenmerkt door een buitengewone weerbaarheid. 
Mosextract is gebaseerd op het innovatieve anti-verouderingsconcept waarbij de celgezondheid 
wordt gekoppeld aan cellulaire uitwisselingen tussen de kern en de extracellulaire matrix. Door 
de bescherming van deze uitwisseling kan de huid zich aanpassen aan milieuveranderingen: 
ze wordt weerbaarder en minder gevoelig voor vroegtijdige veroudering. 
BIOLOGISCHE BURITI-OLIE Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse 
palmboom, ook bekend als "Tree of Life”. De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan de 
buitengewone rijkdom aan carotenoïden waarvan de concentratie gekoppeld is aan de erkende 
antioxidante kracht.

AANBEVOLEN
Ideaal voor droge, rijpe of aan bijzondere omgevingsfactoren blootgestelde huid (wind, kou...). 

GEBRUIKSWIJZE 
Aanbrengen en masseren om de absorptie te bevorderen

WAARSCHUWINGEN: Vermijd contact met de ogen
 

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM 

AANVULLENDE PRODUCTEN 

HYDRA 
MASK BASE

AANVULLENDE PRODUCTEN 

CLEANSING 
BALM

HYDRA 
MASK BASE

RUBBER
MASK

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
60

pH 5 - 5,5

VERPAKKING
glazen pot

MAAT 
60



29

DOEL VAN DE BEHANDELING 
Regenererende antioxidante gezichtsbehandeling voor een jeugdige uitstraling. Met formuleringen 
die gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen van COSMOS, voedt, herstelt en beschermt het de 
huid. De doeltreffendheid wordt gegarandeerd door de gepersonaliseerde keuze van het masker 
en versterkt door specifieke vaardigheden voor elke fase.

Ideaal voor alle leeftijden, het wordt aanbevolen: 
 - voor een rijpe, ondervoede huid die duidelijke tekenen van veroudering vertoont in de 

versie met RUBBER MASK.
 - voor alle huiden die een diepe reiniging en stimulatie nodig hebben, in de versie met 

GLOW CLAY MASK. 
Verfrissend - Antioxiderend - Verstevigend
50 minuten 
CLEANSING BALM 
HYDRA MASK BASE
POWDER SCRUB
DISTILLED FLOWER TONER
RUBBER MASK OF GLOW CLAY MASK 
NUTRIENT CREAM 
AANVULLENDE PRODUCTEN - SPATEL & LEPEL -KOM

Neem met een spatel een kleine hoeveelheid afschminkbalsem en masseer het gezicht en de 
hals daarmee in. Verwijder met behulp van een CLEANSING TOWEL. 

1. Inleidende ontspannende massage en het aanbrengen van een warme CLEANSING TOWEL 
op het gebied van de ogen, onder de nek en in het midden van de borst.

2. Breng de CLEANSING BALM aan op de huid en masseer zachtjes in met de gepaste techniek 
om het verwijderen van make-up en onzuiverheden te bevorderen. Verwijder met een warme 
en vochtige CLEANSING TOWEL . 

3. Neem 3 eetlepels HYDRA MASK BASE + 1 eetlepel POWDER SCRUB en masseer met 
ronddraaiende bewegingen in. Afstemmen op basis van de specifieke huidconditie (voor 
de meer kwetsbare huid raden wij een halve lepel POWDER SCRUB aan). 

4. Verwijder overtollige partikels met een warme, vochtige CLEANSING TOWEL en borstel met 
een droge handdoek eventuele resten weg. 

5. Verstuif DISTILLED FLOWER TONER over het gehele behandelde gebied en laat het op 
natuurlijke wijze drogen. Voeg een paar verstuivingen toe aan het gebied rond de ogen en 
dep met de tegen elkaar gewreven handpalmen om een weldadige warmte vrij te geven 
voor een tijd die overeenstemt met die van twee diepe ademhalingen. 

6.1 Neem voor een verstevigend effect 2 theelepels RUBBER MASK. Breng het op het gezicht, 
de hals en het decolleté aan en masseer het in tot het product minder vochtig en meer 
kleverig wordt. 
Gebruik de REGENER-LIFT-massagetechniek. Deze techniek herstelt vermoeide gezichtsspieren 
met intensieve micro-bewegingen die meerdere malen herhaald moeten worden voor een totaal 
van 10 minuten. Spoel het RUBBER MASK grondig af met een warme, vochtige CLEANSING TOWEL.

6.2 Neem voor de dieptereiniging 7 eetlepels HYDRA MASK BASE + 2 eetlepels GLOW CLAY 
MASK. Op gezicht, hals en decolleté aanbrengen. 

6.3 Masseer de eerste 3 minuten met ronddraaiende bewegingen in en laat dan de resterende 7 
minuten intrekken. Tijdens het intrekken kunnen wattenschijfjes met DISTILLED FLOWER TONER 
worden bevochtigd en op de ogen worden geplaatst voor een kalmerende en revitaliserende wikkel. 

6.4 Verwijder met een warme, vochtige CLEANSING TOWEL. 

7. Verstuif DISTILLED FLOWER TONER over het gehele behandelde gebied en laat het op 
natuurlijke wijze drogen.

8.  Breng de NUTRIENT CREAM aan en ga daarna door met de specifieke laatste handelingen.
9. Bied een kopje thee of biologisch sap aan samen met het voorschriftenkaartje, vergezeld 

van geselecteerde producten om de voordelen van de behandeling thuis te verlengen.

SACRED NATURE
REGENERATIVE ELIXIR 

OPENING

VOORBEREIDING VAN DE HUID

MASKER OPTIE 1
RUBBER MASK 

BEHANDELINGSSTAP 
(voor massagehandelingen zie de 

specifieke paragraaf in het dossier)

MASKER OPTIE 2
GLOW CLAY MASK 

FINISHING TOUCH
AFSLUITING

Niet bij gevoelige huid 
en capillaire broosheid gebruiken.

AANBEVOLEN

VOORDELEN
DUUR

PROFESSIONELE PRODUCTEN

ACCESSOIRES

08. BEHANDELINGEN
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DOEL VAN DE BEHANDELING 
Revitaliserende antioxidante express gezichtsbehandeling voor een onmiddellijke uitstraling. 
Met formuleringen die gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen van COSMOS, zorgt het voor 
een aangename en zichtbare frisheid en vitaliteit. De effectiviteit wordt gegarandeerd door 
de combinatie van vernieuwing en diepe hydratatie en doot het 7-staps Regeneratie-ritueel.

Ideaal voor vermoeide en doffe huid. 
Antioxiderend - Onmiddellijke helderheid, frisheid en vitaliteit - Hydratatieboost 
30 minuten 
CLEANSING BALM 
HYDRA MASK BASE
POWDER SCRUB
DISTILLED FLOWER TONER
NUTRIENT CREAM 
CLEANSING TOWEL - SPATEL & LEPEL -KOM 

1. Inleidende ontspannende massage en aanbrengen van een warme CLEANSING TOWEL op 
het gebied van de ogen, onder de hals en in het midden van de borst. 

2. Breng de CLEANSING BALM aan op de huid en masseer zachtjes in met de gepaste techniek 
om het verwijderen van make-up en onzuiverheden te bevorderen. Verwijder met een warme 
en vochtige CLEANSING TOWEL. 

3. Breng een ruime laag HYDRA MASK BASE aan op het gezicht (1 lepel), de hals en het 
decolleté en laat het 5 minuten intrekken. 

4. Voeg nog 2 eetlepels HYDRA MASK BASE en 1 eetlepel POWDER SCRUB toe en masseer 
met ronddraaiende bewegingen in. Afstemmen op basis van de huidconditie (voor de meer 
kwetsbare huid raden wij een halve lepel POWDER SCRUB aan). 

5. Verwijder de overtollige partikels met een warme en vochtige CLEANSING TOWEL. Verstuif 
DISTILLED FLOWER TONER op het gezicht en de hals, en oefen daarna lichte druk uit op 
de wangen, het voorhoofd, de kin, de neus en de hals. Geef tenslotte een paar lichte tikjes 
met de vingertoppen tot de tonic volledig is geabsorbeerd. Herhaal dit 7 keer. Aan het einde 
met de tegen elkaar gewreven handpalmen deppen om een weldadige warmte vrij te geven 
voor een tijd die overeenstemt met die van twee diepe ademhalingen.

6. Breng de NUTRIENT CREAM aan en ga daarna door met de specifieke laatste handelingen.
7. Bied een kopje thee of biologisch sap aan samen met het voorschriftenkaartje, vergezeld 

van geselecteerde producten om de voordelen van de behandeling thuis te verlengen. 

SACRED NATURE
REGENERATIVE HYDRA

OPENING

VOORBEREIDING VAN DE HUID

BEHANDELINGSSTAP 
(voor massagehandelingen zie de 

specifieke paragraaf in het dossier)

FINISHING TOUCH
AFSLUITING

AANBEVOLEN
VOORDELEN

DUUR
PROFESSIONELE PRODUCTEN

ACCESSOIRES

7-STEP REGENERATION 

09. AT A GLANCE - HOME CARE

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP
AANVERWANTE 

PRODUCTEN

SACRED NATURE
CLEANSING BALM

110 ml

100% ingrediënten
 van natuurlijke oorsprong

26% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

geconcentreerde 
reinigingsbalsem voor 
het gezicht en de ogen 
met een textuur die van 
balsem verandert naar 

melk 

BIOLOGISCHE  
BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

BIOLOGISCHE 
AMANDELOLIE

verzachtend

milde reiniging

verwijdering van make-
up en onzuiverheden

de huid wordt 
zuurstofrijker dankzij 
het hoge gehalte aan 

antioxidanten

EFFICIËNTIETEST
100% van het panel is van 

mening dat het product 
effectief make-up van 
het gezicht en de ogen 

verwijdert* 
100% van het panel is van 

mening dat het product 
op de ogen goed wordt 

verdragen* 
*Zelfbeoordeling, 20 

mensen, gebruik cleansing 
balm na 28 dagen. 

dubbele reiniging: 
gezicht en ogen

skin feel met 
hydraterende werking

transformatieve textuur, 
van balsem naar melk

voor huiden van alle 
leeftijden, vooral 

de normale of 
gedehydrateerde huid

SACRED NATURE 
YOUTH SERUM

SACRED NATURE
 HYDRA CREAM

SACRED NATURE 
NUTRIENT CREAM

SACRED NATURE
YOUTH SERUM

pH 5,5
30 ml

99,6% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

27,5% ingrediënten 
 uit de biologische 

landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

licht 
serum, concentraat van 

jeugdigheid

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde 

extracten van mirte, 
vlierbessen en 
granaatappel.
antioxiderend
beschermend

EXTRACTEN VAN DE 
BLOEM VAN DE

 KANGOEROEPOOT
verstevigend, bevordert 
de synthese van elastine

EXTRACTEN VAN 
TAMARINDE

plantaardig alternatief 
voor hyaluronzuur,

hydraterend en vullend 
effect

concentraat van 
jeugdigheid - hydrateert, 

beschermt, verstevigt 

biomimetische textuur, 
op basis van lecithine en 
sheaboter, maakt de huid 
onmiddellijk zachter en 

fluweelachtig, zonder een 
gevoel van een afgedekte 

huid te veroorzaken

EFFICIËNTIETEST
100% van het panel is van 
mening dat het product de 
huid zichtbaar gezonder, 
stralender en strakker 

maakt.*
*zelfbeoordeling, 20 mensen 
gebruik youth serum na 28 

dagen.

geformuleerd 
om te worden toegepast 

als eerste stap in 
combinatie met de 

crème, het absorbeert 
gemakkelijk en helpt bij 
het maximaliseren van 
de anti-aging werking

SACRED NATURE CLEASING 
BALM

SACRED NATURE
 HYDRA CREAM

SACRED NATURE 
NUTRIENT CREAM
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PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP
AANVERWANTE 

PRODUCTEN

SACRED NATURE
EXFOLIANT MASK

pH 3,5 - 4,5
110 ml

99,8% ingrediënten
 van natuurlijke oorsprong

17,4% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

peeling masker in gel om 
de huid te vernieuwen 
en onzuiverheden te 

verminderen

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde 

extracten van mirte, 
vlierbessen en 
granaatappel.
antioxiderend 
beschermend

GLUCONOLATON 9%
polyhydroxyzuur, met 
een niet-agressieve 

exfoliërende werking.

onmiddellijke 
en progressieve 

exfoliërende werking

verzacht,
verlicht, gaat 

onzuiverheden tegen

EFFICIËNTIETEST
95% van het panel is van 
mening dat de huid direct 
na gebruik van het product 

zachter wordt.*
*zelfbeoordeling, 20 

mensen, gebruik exfoliant 
mask na 28 dagen.

80% van het panel is van 
mening dat de helderheid van 
de huid direct na gebruik van 
het product, en na 28 dagen 

behandeling verbetert**
**Getest door een 

onafhankelijk laboratorium. 
Klinische evaluatie van 20 

mensen die een exfoliant mask 
gebruiken, direct na gebruik en 
na 28 dagen behandeling (3 

keer per week).

voor de dikke en de 
dunne
huid:

geeft zachtheid 
 en helderheid

onzuivere huid:
vermindert de 

keratinisatie en de 
vorming van mee-eters

tijdens de 
gebruiksperiode en de 

volgende maand, 
wordt het aanbevolen 
om gedurende de dag 

een hoge beschermende 
filter te gebruiken

SACRED NATURE CLEASING 
BALM

SACRED NATURE
 HYDRA CREAM

SACRED NATURE 
NUTRIENT CREAM

SACRED NATURE
HYDRA CREAM

pH 5 - 5,5
50 ml

99,7% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

30,7% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

lichte antioxidante 
hydraterende crème

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde 

extracten van mirte, 
vlierbessen en 
granaatappel
antioxiderend
 beschermend

KNOPEXTRACT VAN 
JAPANSE CEDER

stimuleert de 
celvernieuwing van de 

epidermis,
verhoogt de weerbaarheid 

van de huid

BIOLOGISCHE BURITI-
OLIE

antioxiderend
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen 
tegen en versterkt de 

huidbarrière

EFFICIËNTIETEST
Wetenschappelijk bewezen 
antioxidante effectiviteit*.
De hydratatie van de huid 

neemt toe met 28%**
*Test Orac van een 

onafhankelijk laboratorium
**Getest door een 

onafhankelijk laboratorium. 
Instrumentele evaluatie 

20 mensen, gebruik hydra 
cream 30 minuten na het 

aanbrengen.

hydrateert de huid 
zonder haar af te 
sluiten dankzij de 

biologische sheaboter en 
amandelolie

ideaal voor de normale 
en droge huid

SACRED NATURE 
CLEANSING BALM

SACRED NATURE 
YOUTH SERUM

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM

pH 5 - 5,5
50 ml

99,2% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,5% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

voedende antioxidante 
crème

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde extracten 
van mirte, vlierbessen en 

granaatappel.
antioxiderend
beschermend

BIOTECHNOLOGISCH
MOSEXTRACT

bevordert de cellulaire 
uitwisseling tussen de kern 
en de extracellulaire matrix, 

waardoor de huid beter 
bestand is tegen klimaat- en 
biologische veranderingen.

BIOLOGISCHE BURITI-
OLIE

antioxiderend
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen tegen

versterkt de huidbarrière 
en voorkomt vroegtijdige 

veroudering

EFFICIËNTIETEST
Wetenschappelijk bewezen 
antioxidante effectiviteit*.
De hydratatie van de huid 

neemt toe met 26%**
*Test Orac van een 

onafhankelijk laboratorium.
**Getest door een 

onafhankelijk laboratorium. 
Instrumentele evaluatie 20 
mensen, gebruik Nutrient 
cream 30 minuten na het 

aanbrengen.

rijke en beschermende 
textuur dankzij

de biologische sheaboter 
en jojoba-olie

perfect voor een droge 
en rijpe huid die wordt 

blootgesteld aan een ruw 
klimaat

diepe voeding, direct 
comfort

SACRED NATURE 
CLEANSING BALM

SACRED NATURE 
YOUTH SERUM

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

VOOR DE VERKOOP
AANVERWANTE 

PRODUCTEN

SACRED NATURE
HAND & BODY SOAP

120 g.

99,9% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

80,7% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

delicate duurzame zeep 
voor lichaam en handen

verzachtend en 
beschermend

BIOLOGISCHE 
SHEABOTER
verzachtend
 hydraterend 

beschermt tegen vrije 
radicalen

zachte en fluweelachtige 
huid, zachte reiniging 

zonder uitdroging

geschikt voor dagelijks 
gebruik onder de douche

vaste, duurzame en 
waterloze vorm

reisvriendelijk
SACRED NATURE 

BODY BUTTER

SACRED NATURE
BODY BUTTER

pH 5 - 5,5
220 ml

99,4% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

30,5% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC 
gecertificeerd door Ecocert 

Greenlife volgens de 
productspecificaties van 

COSMOS

rijke voedende en 
elastische lichaamsboter

SCIENTIFIC GARDEN 
EXTRACT™

complex van biologisch 
gefermenteerde 

extracten van mirte, 
vlierbessen en 
granaatappel.
Antioxiderend, 
beschermend

BIOLOGISCHE BURITI-
OLIE

antioxiderend,
verzachtend

BIOLOGISCHE 
SHEABOTER
verzachtend
 hydraterend 

beschermt tegen 
vrije radicalen

voedt de huid op 
diepgaande wijze

rijk aan antioxidanten en
vitamine E voor een 

elastische en jeugdige 
huid

EFFICIËNTIETEST
De hydratatie van de huid 

neemt toe met 30%*
100% van het panel is van 

mening dat het product 
de huid zijdezachter en 
fluweelachtig maakt**

**Getest door een 
onafhankelijk laboratorium. 
Instrumentele evaluatie, 20 
mensen, 30 minuten na het 

aanbrengen.
*zelfbeoordeling, 20 mensen 
na 28 dagen gebruik van het 

product.

zachte en 
gestructureerde textuur: 
beschermende film op 

de huid

gevoede en compacte 
huid

diepe voeding en
zijdezachtheid

SACRED NATURE 
HAND & BODY SOAP
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10. AT A GLANCE - PROFESSIONAL

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

SACRED NATURE
CLEANSING BALM

220 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,1% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificaties van COSMOS

Geconcentreerde 
reinigingsbalsem voor 
het gezicht en de ogen 
met een textuur die van 
balsem verandert naar 

melk

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend
verzachtend

BIOLOGISCHE AMANDELOLIE
verzachtend

milde reiniging 

verwijdering van make-
up en onzuiverheden

hoger zuurstofgehalte 
dankzij het hoge gehalte 

aan antioxidanten

dubbele reiniging: gezicht 
en ogen

transformatieve textuur, 
van balsem naar melk, die 
een langdurige massage 
mogelijk maakt, ideaal 
aan het begin van de 

behandeling

voor huiden van alle 
leeftijden, vooral 

de normale of 
gedehydrateerde huid 

SACRED NATURE HYDRA MASK 
BASE

pH 4 - 4,5
220 ml

99,3% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

15,9% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificaties van COSMOS

veelzijdige professionele 
basis die, gemengd 

met poeders en 
partikels, uiteenlopende 
producten met specifieke 
cosmetische activiteiten 

creëert

innovatieve formulering 
met natuurlijke 
geleermiddelen 

verkregen uit de schillen 
van sinaasappels

PECTINE
natuurlijke emulgator, 

houdt de huid vochtig en 
gehydrateerd 

Peeling:
ideale textuur om te 

worden gemengd met 
scrubpartikels om de 

huid effectief en zacht te 
vernieuwen

Reiniger:
in combinatie met 

kleipoeders voor een 
evenwichtige zuivering 

Vochtinbrengende 
crème: 

zonder toevoeging van 
extra bestanddelen 

is het een uitstekend 
hydratatiemasker

Extreem veelzijdig:
voor alle huidtypen! 

SACRED NATURE
DISTILLED FLOWER TONER

pH 6 - 6,5
100 ml

99,9% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

19% ingrediënten 
uit de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificaties van COSMOS

geconcentreerde 
kalmerende oplossing 
van drie gedistilleerde 

bloemenwaters 

maakt de reiniging 
compleet en helpt 
het comfort van de 
gezichtshuid en de 
oogcontouren te 

optimaliseren

BLOEMENWATER VAN KORENBLOEM 
10%

decongestief

BLOEMENWATER VAN ROMEINSE 
KAMILLE 10% 

rustgevend
tegen roodheid

BLOEMENWATER VAN LAVENDEL 
20%

kalmerend 
reinigend

nuttig om de huid na de 
reiniging in evenwicht 
te brengen en voor te 

bereiden op de volgende 
behandelingen

diepe hydratering 
bevordert helderheid en 

vitaliteit

het kan ook worden 
gebruikt om vermoeide 

en overbelaste ogen 
te verlichten, omdat 
het alcoholvrij is en 
verzachtende stoffen 

bevat

voor alle huidtypen, zelfs 
de meest vermoeide en 

gestreste

extra touch:
de wattenschijfjes 

bevochtigen en op de 
ogen aanbrengen terwijl 

het masker aangebracht is

PRODUCTEN BESCHRIJVING INGREDIËNTEN 
& WERKING RESULTATEN SUGGESTIES 

SACRED NATURE
RUBBER MASK

pH 5 - 5,5
100 ml

99,8% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

11,4% ingrediënten uit de biologische 
landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd
door Ecocert Greenlife volgens de
productspecificaties van COSMOS

massagemasker met 
elastische textuur en 

hydraterende en liftende 
werking voor het gezicht

MIX VAN POLYGLYCERIDEN
hydraterend

beschermend
verzachtend

textuur
 visco-elastisch 

die je in staat stelt 
om geleidelijke 
en progressieve 

verbindingen te maken 
waardoor een intense 

massage ontstaat, 
genaamd Magnetic Lift

bevordert de 
zuurstofaanvoer naar de 
weefsels en heeft een 

zichtbaar regenererend 
en liftend effect op het 
gezicht, de hals en het 

decolleté

optimaal voor een huid 
die behoefte heeft aan 
een liftende werking

niet geschikt voor de 
gevoelige huid en bij 
zichtbare haarvaatjes: 

het product wordt 
geassocieerd met 

huidlifting

WAARSCHUWINGEN
Vermijd contact met de 

ogen

SACRED NATURE
POWDER SCRUB

60 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

100% van de totale ingrediënten komen uit 
de biologische landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificaties van COSMOS

granaatappelzaadpoeder 
met exfoliërende 

werking, om de huid 
te zuiveren en zacht te 

maken

POEDER VAN DE 
GRANAATAPPELZADEN

antioxiderend
 verzachtend

de deeltjes die verdeeld 
zijn in de romige 

basis, verwijderen de 
dode cellen van de 

epidermis en geven de 
huid onmiddellijk meer 
helderheid en zachtheid

masseer met 
cirkelvormige 

bewegingen van 
verschillende intensiteit, 

afhankelijk van de 
huidconditie en het 

gewenste effect

SACRED NATURE
GLOW CLAY MASK

60 ml

100% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

COSMOS NATURAL gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificatie van COSMOS

100% natuurlijke 
kleipoeder met 

absorberende en 
verhelderende werking.

BRAZILIAANS KLEIPOEDER 
100% NATUURLIJK
re-mineraliserend

revitaliserend 

een heldere en vitale 
huid dankzij het hoge 
gehalte aan mineralen 

ideaal voor een jonge, 
onzuivere of zwaar 

vervuilde huid

SACRED NATURE
NUTRIENT CREAM

pH 5 - 5,5
220 ml

99,2% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

26,5% ingrediënten uit de biologische 
landbouw

COSMOS ORGANIC gecertificeerd 
door Ecocert Greenlife volgens de 
productspecificaties van COSMOS

voedende antioxidante 
crème

SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™
complex van biologisch 

gefermenteerde extracten van mirte, 
vlierbessen en granaatappel.

antioxiderend
beschermend

BIOTECHNOLOGISCH
MOSEXTRACT

bevordert de cellulaire uitwisseling 
tussen de kern en de extracellulaire 

matrix en maakt de huid beter 
bestand tegen veranderingen

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE
antioxiderend,
verzachtend

bevordert de
weerbaarheid
van de huid

gaat vrije radicalen tegen

versterkt de huidbarrière 
en voorkomt vroegtijdige 

veroudering

rijke en beschermende 
textuur dankzij de 

biologische sheaboter en 
amandelolie

perfect voor een droge 
en rijpe huid die wordt 

blootgesteld aan een ruw 
klimaat
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11. WOORDENLIJST

Ingrediënt dat beschermt tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen (oxidatie).

Een huidverzorgingslijn die niet alleen effectief en veilig is in het regenereren van de vitaliteit van 
onze huid, maar ook van onze planeet. Door gebruik te maken van nieuwe duurzame technieken 
en de natuurlijke biodiversiteit te beschermen. Sacred Nature is in staat om weerbaarheid te 
bieden aan onze huid en de wereld eromheen. 

Het naast elkaar bestaan van verschillende dier-, planten- en microbiële soorten in hetzelfde 
ecosysteem zorgt, door hun onderlinge relaties, voor een goed evenwicht. 

Kostbaar actief ingrediënt afkomstig van een inheemse Braziliaanse palmboom, ook bekend 
als “Tree of Life”. De kenmerkende fel oranje kleur herinnert aan de buitengewone rijkdom 
aan carotenoïden waarvan de concentratie gekoppeld is aan de erkende antioxidante kracht. 
Bevordert een dichte en voedende textuur van het product.

Van een Afrikaanse plant met de bijnaam “boom van de jeugd”. Dankzij de sterk verzachtende 
en hydraterende werking wordt het beschouwd als een waardevolle bondgenoot voor de 
jeugdigheid van de huid. Het hoge vitamine E-gehalte biedt ook een veilige bescherming 
tegen vrije radicalen. 

Vergelijkbaar in structuur of verschijnsel met wat er in het lichaam gebeurt.

De biotechnologie heeft de mogelijkheid geboden om een duurzaam extract te verkrijgen 
uit een kostbare grondstof: mossen, de eerste planten die de aarde hebben veroverd en die 
worden gekenmerkt door een buitengewone weerbaarheid. Mosextract (Physcomitrella Patens) 
is gebaseerd op het innovatieve anti-verouderingsconcept waarbij de celgezondheid wordt 
gekoppeld aan cellulaire uitwisselingen tussen de kern en de extracellulaire matrix. Door de 
bescherming van deze uitwisseling kan de huid zich aanpassen aan de milieuveranderingen: 
ze wordt weerbaarder en minder gevoelig voor vroegtijdige veroudering. 

Kruidachtige plant met sterke ontzwellende eigenschappen. Geeft verlichting aan de huid en 
vooral aan gezwollen, vermoeide en aan allergie lijdende ogen. 

De plant wordt gebruikt in de cosmetica voor zijn dubbele werking: zuiverend en genezend 
voor de onzuivere huid; kalmerend voor de meer gevoelige en geïrriteerde huid. 

Kruidachtige plant met hoge concentraties flavonoïden. Deze krachtige antioxidanten bevorderen 
een kalmerende werking en verhelpen het rood worden.

Certificatie opgericht om vijf belangrijke Europese organisaties samen te voegen onder hetzelfde 
handelsstelsel en een meer uniforme regulering van de biologische sector te bevorderen: Ecocert 
en Cosmebio voor Frankrijk, BDIH voor Duitsland, Soil Association van het Verenigd Koninkrijk 
en Icea voor Italië. Het verklaarde doel van Cosmos is om werkelijk duurzame cosmetica in de 
hele toeleveringsketen te ontwikkelen, vanaf de grondstoffen tot aan de verpakking. Er zijn 
twee verschillende niveaus van certificering vastgesteld: “Cosmos Organic” voor de biologische 
cosmetica, d.w.z. alle Sacred Nature producten met uitzondering van Sacred Nature Glow Clay 
Mask dat gecertificeerd is als natuurlijk cosmetica met “Cosmos Natural”.

Dankzij de regeneratieve landbouw is het mogelijk om de door de industrie geproduceerde 
kooldioxide op te vangen en ondergronds “op te slaan” om op deze manier de uitstoot van 
broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen.

HYDROXYCYNAMINEZUUR 

BLOEMENWATER VAN ROMEINSE KAMILLE

BLOEMENWATER VAN KORENBLOEM

BLOEMENWATER VAN LAVENDEL

ONTSTEKINGSREMMEND

ANTIOXIDEREND

BIODIVERSITEIT

BIOMIMETISCH

BIOLOGISCHE SHEABOTER

STAMCELLEN VAN MOS

CERTIFICERING COSMOS ORGANIC 
& COSMOS NATURAL

De Environmental Working Group is een Amerikaanse non-profit organisatie die sinds 1993 het 
EWG verified™-label heeft toegekend aan cosmetica die voldoen aan strenge transparantie- en 
veiligheidscriteria. De groep bestaat uit een team van wetenschappers, toxicologen, scheikundigen 
en epidemiologen, die aan het verzamelen van informatie over de ingrediënten werken, die 
in cosmetica worden gebruikt, waarbij een productevaluatieproces wordt ontwikkeld dat het 
hoogste niveau van veiligheid voor de consument garandeert. De actieve bestanddelen worden 
in twee stappen geëvalueerd. Om het certificeringsproces te voltooien moet het bedrijf aantonen 
dat het voldoet aan de strenge criteria die door EWG zijn vastgelegd. Het label EWG VERIFIED™ 
blijft tot maximaal drie jaar geldig. Na deze periode moet bijgewerkte productinformatie worden 
ingediend en moet het verificatieproces opnieuw worden voltooid.

Bloem van een inheemse Australische plant, bevat rutine en fructose. Bevordert een verstevigende 
werking door te werken aan de verslapping van de huid. Het verhoogt de synthese van het 
eiwit Tenascin-X, dat de organisatie tussen collageenvezels en elastinevezels regelt, en oefent 
een diepe anti-aging werking uit. 

Plantaardig alternatief voor hyaluronzuur. De zaden van de vruchten produceren polysacchariden 
die het water binden en vasthouden voor een optimale hydratatie van de huid. Vochtinbrengend 
en vullend effect. 

Een extractiemethode “in twee stappen” van enzymatische extractie en de daaropvolgende 
fermentatie. Dit geeft ons een exclusieve functionele pool die een hogere concentratie aan 
antioxidante moleculen bevat dan eenvoudige enzymatische extracties. De eerder geëxtraheerde 
suikers worden namelijk door het micro-organisme (gist) verwerkt, dat, als ware het een bio-
reactor, extra stoffen produceert die anders niet beschikbaar zouden zijn. 

Natuurlijke verbindingen van plantaardige oorsprong met antioxidante werking.

Polyhydroxyzuur, met een delicate exfoliërende werking. Het werkt op de bovenste laag van de huid, 
waardoor de structuur van de hoorncellen wordt ontwaakt en een progressieve celvernieuwing 
wordt bevorderd. Het is een aanbevolen zuur voor zowel de dikke als dunnere huid. 

Een vrucht die afkomstig is uit Afghanistan, Iran, China en het Indiase subcontinent, waarvan 
de teelt en de consumptie zich vervolgens in het Middellandse Zeegebied verspreid hebben. 
Uit de schil wordt punicalagin, een polyfenol, geëxtraheerd dat bekend staat om zijn krachtige 
antioxidante werking. Het is op cosmetisch gebied een waardevolle bondgenoot om de door 
UV-stralen veroorzaakte schade aan de huid tegen te gaan en te herstellen. 

Fenolverbindingen die deel uitmaken van de groep van polyfenolen. Ze zijn in vrijwel alle delen 
van groenten en fruit aanwezig. (Zie polyfenolen).

Verkregen van de jonge knoppen van deze plant die rijk zijn aan vitaminen, mineralen, eiwitten, 
suikers en lipiden. Bewaart de energie van keratinocyten en alle processen die essentieel zijn 
voor een goed herstel van de huid: proliferatie, differentiatie, keratinisatie en afschilfering. 
Deze cellulaire efficiëntie beschermt de biosynthese van de belangrijkste ceramiden en de 
cohesie van de hoorncellen, hetgeen een efficiënte structurele barrièrefunctie van de huid 
waarborgt. De huid is compacter, steviger, elastischer en beter bestand tegen agressies van 
het milieu en het weer. 

Wintergroene struik van de mediterrane maquis. De ontstekingsremmende en verouderingsremmende 
eigenschappen, die al bekend waren ten tijde van de oude Romeinen, worden door de cosmetica-
industrie benut. Mirtebladeren hebben een zeer gevarieerde samenstelling: derivaten van de 
myricetine (uitstekende natuurlijke antioxidanten en anti-aging effect), gallotannines (beschermen 
het collageen) en tannines (vasoconstrictoren, beschermen de gevoelige huid en hun haarvaatjes). 

Een ingrediënt dat de ontsteking tegengaat of remt, een reactie van het organisme die de 
verspreiding van een infectie helpt te voorkomen. 

Chemische reactie die optreedt wanneer een stof of element zich met zuurstof verbindt. Het 
is een van de meest voorkomende reacties en produceert in sommige gevallen een grote 
hoeveelheid energie. Het belangrijkste oxidatieproces is de celademhaling, waardoor levende 
wezens de energie krijgen die nodig is voor hen om te leven.

EXTRACT VAN DE BLOEM VAN DE 
KANGOEROEPOOT (KANGOEROEPOOT)

KNOPEXTRACT 
VAN JAPANSE CEDER

EXTRACTEN VAN TAMARINDE

FLAVONOÏDEN

GLUCONOLATON

BIO-RIGENERATIEVE LIJN

GRANAATAPPEL (PUNICA GRANATUM)

EXTRACTIEMETHODE 
VAN BIOFERMENTATIE

MIRTE (MYRTUS COMMUNIS)

BIOLOGISCHE BURITI-OLIE

OXIDATIE

CO2 VASTLEGGING 

BIOTECHNOLOGISCH MOSEXTRACT  

EWG VERIFIED™ 
(ENVIRONMENTAL WORKING GROUP)
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Structurele substantie die in de celwand van groenten en fruit voorkomt. Het werd gekozen 
als een alternatieve natuurlijke hulpstof voor het gebruik van traditionele emulgatoren. 
In contact met water genereert het een hydrocolloïde dat een elastische film op de huid 
vormt die het waterverlies van de binnenste lagen van de opperhuid vermindert en de juiste 
oppervlaktevochtigheid behoudt. Het geeft een fris, fluweelachtig huidgevoel. 

Natuurlijke stoffen van biologische plantaardige oorsprong die in vele vormen en rassen 
aanwezig zijn en een positief effect hebben op de gezondheid van de mens. Bestrijden de 
celveroudering door de werking van vrije radicalen tegen te gaan.

Ecocert gecertificeerd plantaardig alternatief voor traditionele lanoline, een wax dat uit de 
dierenwereld wordt gewonnen en gebruikt wordt voor zijn beschermende, verzachtende en 
hydraterende werking. Het mengsel van polyglyceriden wordt verkregen door de transformatie 
van plantaardige oliën en heeft de buitengewone eigenschap dat het minstens 200% van zijn 
gewicht in water absorbeert, waardoor het een vochtinbrengende werking heeft.

Het belangrijkste polyfenol van de granaatappel dat door de UV-straling veroorzaakte schade 
aan de huid tegengaat en herstelt. (Zie granaatappel)

Een bewuste landbouw die kiest voor deugdelijke teeltmethoden; gebaseerd op principes die het 
mogelijk maken om het percentage organische koolstof in de bodem te verhogen. Organische 
koolstof is een essentieel onderdeel voor de primaire functies van de bodem en zijn ecosysteem: 
het verhoogt het vermogen om water vast te houden en af te voeren en om voedingsstoffen 
aan planten te leveren. Door de bodem te regenereren wordt de vruchtbaarheid van de bodem 
hersteld en wordt het mogelijk gezonde en evenwichtige planten te kweken die op hun beurt 
een betere gezondheid voor dieren en mensen genereren. Het ecosysteem wordt weerbaarder 
en klaar om de veelvuldige klimatologische uitdagingen aan te gaan. 

Een complex van drie biogefermenteerde organische extracten, afkomstig van mirtebladeren, 
vlierbessen en granaatappelschillen, geselecteerd en geteeld door [ comfort zone ] om de 
traceerbaarheid, duurzaamheid en maximale effectiviteit te garanderen. Deze planten werden 
rechtstreeks in de Scientific Garden bestudeerd met een methodologie die “karakterisering” 
wordt genoemd. Ze werden vervolgens gekweekt dankzij de samenwerking met kleine Italiaanse 
landbouwondernemingen die werden geselecteerd voor hun “goede” teeltpraktijken, die deel 
uitmaken van het regeneratieve landbouwproject, een praktijk die tot doel heeft de biodiversiteit 
te vrijwaren en de atmosfeer koolstofvrij te maken. Deze combinatie wordt gekenmerkt door 
het hoge gehalte aan fytoactieve antioxidanten, die de huid beschermen tegen de constante 
en dagelijkse aanval van vrije radicalen, veroorzaakt door het milieu, de levensstijl en de 
biologische veroudering. 

Oxygenatie die het hoeveelheid reeds bestaande zuurstof herstelt.

De bladverliezende struik, die op vele continenten in de wereld voorkomt, waaronder Europa, 
en waarvan de vruchten bestaan uit trossen van kleine donkergekleurde bessen. Gebruikt in 
de medische sector en in de voedingsindustrie en ook zeer interessant voor de effecten op de 
huid. Bevat twee belangrijke klassen van polyfenolen: flavonoïde glycosiden, waardevol voor 
de antioxidante werking, en derivaten van hydroxycinnaminezuur met ontstekingsremmende 
en antibacteriële eigenschappen.

Zeer reactieve en oxiderende moleculen die worden geproduceerd door het zuurstofmetabolisme, 
dus door de ademhaling. Vrije radicalen hebben een of meerdere ongepaarde elektronen, die 
dus vrij zijn, en deze eigenschap maakt ze zeer reactief, omdat ze onstabiel zijn en biologische 
structuren zoals de huid beschadigen. 

Het vermogen van de huid om zich te verdedigen tegen externe en schadelijke agressors. 
 
 

POLYGLYCEROL

PUNICALAGIN

VRIJE RADICALEN

WEERBAARHEID VAN DE HUID

VERHOGING VAN DE ZUURSTOFAANVOER

VLIERBESSEN (SAMBUCUS NIGRA)

SCIENTIFIC GARDEN EXTRACT™

NOTITIES

REGENERATIEVE LANDBOUW

PECTINE

POLYFENOLEN
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