			NATUUR
&WETENSCHAP
De doordachte combinatie van natuurlijke
ingrediënten in combinatie met het innovatieve
wetenschappelijke onderzoek van de Zwitserse
laboratoria heeft geleid tot een nieuwe generatie
producten in Cosmetica. Dankzij de zeer
doeltreffende en performante actieve bestanddelen
biedt elk cosmeticaproduct een ware

			schoonheidservaring
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Een nieuwe generatie
in de cosmetica
Dankzij de microscopische
micellen (niosomen), die de heel
performante actieve bestanddelen
in de huidlagen inbrengen,
vertraagt het assortiment van
NIOBLU de celveroudering van de
huidweefsels en verkrijgt men zo
een jongere look.

Laat je verrassen
door de resultaten !
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STAP

1

3 IN 1
REINIGT
EGALISEERT
HYDRATEERT

ARGANOLIE
Al door de volkeren in de
oudheid gewaardeerd voor
haar eigenschappen. De
boom waaruit dit kostbaar
product verkregen wordt,
wordt niet toevallig ook de
"Levensboom" genoemd.

ALFAHYDROXYZUREN
Glycolzuur, melkzuur,
amandelzuur verlichten de
huid en geven de huid glans
en bevorderen de productie
van nieuwe collageenvezels.

ARGAN
EN OLIJFOLIE

Antioxiderend,
elasticerend, hydraterend
en verzachtend.

DELICATE
REINIGINGSMELK +
AHA (150 ml)
Reinigt, egaliseert en hydrateert
• Exclusieve formule met hoge
concentratie aan actieve
bestanddelen, regenereert en
hydrateert alle huidtypen.

VERWIJDERT
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Verwijdert make-up en vervuiling

Gebruik: 's Morgens en 's
avonds op de droge huid
aanbrengen op het gezicht en
de hals en goed inmasseren.
Goed afspoelen met lauw
water.

35,00 €/CHF

Cod. LV01001
(23,33 € x 100 ml)

WIST JE DAT:
De concentratie aan
hoogwaardige oliën
reinigt zonder gebruik
van water, zuivert de
huid en maakt deze
klaar om de belangrijke
actieve bestanddelen te
ontvangen.
7

STAP

1

3 IN 1
EGALISEERT
REGENEREERT
STIMULEERT

SAP VAN
ALOE VERA
Verbetert de
compactheid en de
elasticiteit van de
huid.

ALFAHYDROXYZUREN

Glycolzuur, melkzuur,
amandelzuur verlichten de huid
en geven de huid glans en
bevorderen de productie van
nieuwe collageenvezels.

MULTIACTION TONIC
+ AHA (150 ml)
Egaliseert, regenereert en
stimuleert
• De multi-actieve formule met
alfahydroxyzuren heeft een
delicate werking zonder de huid
uit te drogen, terwijl de licht
peelende werking een vlakkere
huid met meer glans laat zien.

REINIGT
				diepgaand
8

Verwijdert onzuiverheden en herstelt het PH-evenwicht

• De huid ziet er vitaal, fris en
jong uit.
Gebruik: 's Morgens en 's
avonds met behulp van een
watje aanbrengen op de huid.
De zone rond de ogen vermijden.

35,00 €/CHF

Cod. LV01002
(23,33 € x 100 ml)

WIST JE DAT:
Dankzij de synergie tussen
de antioxiderende en
hydraterende stoffen van
de plant, stimuleert het
aloë vera sap de productie
van collageen en elastine.
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NIO-OLIGO NIOSOOM HA

STAP

2

Microblaasjes die het hyaluronzuur met
lage moleculaire massa diep in de huid
inbrengen waar zij zich hechten aan
de watermoleculen en zo structuur,
stevigheid en compactheid geven.

NIO-OXY NIOSOOM

Microblaasjes die resveratrol
bevatten (stof met een
lichtermakende werking afkomstig
uit druiven), met als functie het
in zich bewaren van de actieve
bestanddelen tot diens vrijgave.

VERSTERKERS
VAN DE
EEUWIGE JEUGD
SCHOONHEID
MOET VEROVERD
WORDEN
Om de eigen schoonheid te
behouden en tekenen van ouderdom
te voorkomen, volstaat het niet
om enkel op Moeder Natuur te
vertrouwen, maar is het van belang
om dagelijks je huid te verzorgen, al
vanaf de leeftijd van 20 à 25 jaar.
De huid heeft nood aan actieve
bestanddelen - bijvoorbeeld
hyaluronzuur, collageen,
schoonheidsvitamines (A, C en E) en
nog zoveel meer - die enkel voorzien
kunnen worden door het gebruik van
specifieke cosmetica; vandaar het
belang van gelaatsserums.
Gebruik: 's Morgens en 's avonds,
na de reiniging, aanbrengen
op het gezicht, de hals en de
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

WIST JE DAT:
Serums een zeer hoge concentratie aan
actieve bestanddelen bevatten. Waar
een crème tussen 5% en 10% aan actieve
bestanddelen bevat, kan dat voor een
serum oplopen tot 70%.

NIO - SERUM VOOR
INTENSE HYDRATATIE VIT C +
HYALURONZUUR (30 ml)

Extra hydraterend elixir met Vitamine C
•Maakt de huid strakker, hydrateert en
definieert.
•Vermindert aanzienlijk het uitzicht van
rimpels en lijnen in het gezicht.

NIO - INTENSIEVE
ANTIVLEKKENSERUM +
RESVERATROL (30 ml)

Maakt de huid lichter en geeft glans
•

56,00 €/CHF

Cod. LV01007
(186,67 € x 100 ml)

56,00 €/CHF
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Cod. LV01006
(186,67 € x 100 ml)
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STAP

3

VERZACHT EN
HYDRATEERT

EXTRACT VAN
CALENDULA

Natuurlijk elixir voor
de dunne huid die
makkelijk rood wordt,
een onaangenaam
branderig gevoel
geeft en kloven
vertoont.

WIST JE DAT:
ELK BLOEMBLAADJE 1000
EIGENSCHAPPEN
De bloemen van de calendula
kunnen helemaal gebruikt
worden ofwel gedroogd
en tot poeder gemaakt
ofwel in de vorm van een
olie, zalf, balsem, crème
of lotion. Calendula heeft
unieke eigenschappen, heeft
een ontstekingsremmende
werking en staat in
voor regeneratie en
littekenvorming maar
werkt ook verzachtend en
kalmerend.

NIOSOOM
NIO-PROTECT

Microblaasjes met isoflavonen
van soja, fytoceramiden
en acetylcysteïne die diep
binnendringen in de huid en
de huid hydrateren, tonifiëren
en beschermen tegen externe
en vervuilende factoren.

NIO - BESCHERMENDE
CRÈME VOOR DE GEVOELIGE
HUID (50 ml)
Verzacht en hydrateert
• Actief concentraat voor de gevoelige
huid, werkt in met diepgaande
bescherming en hydratatie van de huid.
• Met name aanbevolen voor de
verzorging van heel dunne en
prikkelbare huid die nood heeft aan
bescherming, hydratatie en voeding.

BESCHERMT
				en verzacht

Gebruik: 's Morgens, na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, de hals en
de decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

77,00 €/CHF

Cod. LV01004
(154,00 € x 100 ml)

		De sleutel voor een huid met een stevigere look
12
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STAP

3

HERSTELT HET
EVENWICHT EN
LICHT DE HUID OP

SAP
VAN ALOE VERA

Echte dorstlesser
voor de huid, voedt,
egaliseert en helpt
de regelmatige
hydrolipidenfilm te
herstellen.

NIOSOOM
NIO-SEBACTIVE

WIST JE DAT:
hydratatie van de vette
huid de basisregel is,
toe te passen vooral na
een bijzonder agressieve
reiniging; enkel met water
kan men beginnen met
het herstellen van de
huidbarrière.

Microblaasjes met daarin
hoofdzakelijk palmextract en
nobiletine (een extract van
grapefruit), met als functie het
verminderen en controleren
van overmatige talgproductie
en verbetert zo het uitzicht
van de vette huid.

NIO - BESCHERMENDE CRÈME
VOOR DE GEMENGDE/VETTE
HUID (50 ml)
Herstelt het evenwicht en licht de huid op
• Heeft een doeltreffende normaliserende,
samentrekkende en zuiverende werking,
gaat oneffenheden tegen, verbetert en
egaliseert zichtbaar de kleur van de huid en
verfijnt de huidtextuur.
• Biedt hydratatie, frisheid en zachtheid
zonder de huid te verzwaren.

HYDRATEERT
verzacht en herstelt het evenwicht
14

"Salus per aquam"! Start met de hydratatie

		 G
 ebruik: 's Morgens na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, hals en
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

77,00 €/CHF

Cod. LV01005
(154,00 € x 100 ml)
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STAP

3

HERSTELT HET
EVENWICHT EN
BESCHERMT

ALFAHYDROXYZUREN

"Vrienden voor de Huid"
Zuren van natuurlijke
oorsprong afkomstig
uit fruit en planten met
hydraterende en peelende
werking op de opperhuid,
die een jongere
look geven.

NIO-SENSYL

WIST JE DAT:
Het amandelzuur dat
aanwezig is in bittere
amandelen helpt om de
meest oppervlakkige
rimpels te voorkomen en
te behandelen door een
delicate peelende werking
uit te oefenen.

Microblaasje met daarin
vooral gistfermenten die te
maken hebben met zink en
mangistan, met als functie
het verminderen van de
gevoeligheid van de huid
door in te werken op tekenen
van ontstekingen en door
de optimale werking van de
huidbarrière te herstellen.

NIO - HERSTELLENDE
MULTI-EFFECT CRÈME +
AHA (50 ml)
Herstelt en beschermt
•Transversale crème, geschikt voor
alle huidtypes, het bijzondere ervan
is dat deze de huid terug in balans
brengt en bescherming biedt vooral
aan de meer gevoelige en reactieve
huid.

HARMONISEERT
met de geheimen van de natuur
					 Welkom alfahydroxyzuren!
16

		 G
 ebruik: 's Avonds na de reiniging,
aanbrengen op het gezicht, hals en
decolleté met lichte cirkelvormige
massagebewegingen.

77,00 €/CHF

Cod. LV01003
(154,00 € x 100 ml)
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STAP

3

HYDRATEERT
H24

HYALURONZUUR
Het is één van de meest
performante ingrediënten.
Het is een volledig
biocompatibele molecule
omdat deze op natuurlijke
wijze geproduceerd wordt
door ons lichaam.

WIST JE DAT:
Hyaluronzuur bestaat in 3
verschillende moleculaire
massa's, elk werkt op
een ander niveau van de
huid. Aan de oppervlakte
en op het tussenniveau
zorgt het voor meer
glow en stevigheid, in
de diepte geeft het dan
weer compactheid en
diepgaande hydratatie: de
echte solide basis.

NIOSOOM
NIO-OLIGO 3D

Microblaasjes met daarin
voornamelijk hyaluronzuur
met 3 verschillende
moleculaire massa's die op
elke huidlaag inwerken.

NIO - HYDRATERENDE
SORBETCRÈME (50 ml)
Hydrateert H24
•Hydratatie-elixir. Het hyaluronzuur
speelt de hoofdrol door zowel aan
de oppervlakte als in de diepte in
te werken: stevigheid, hydratatie
en een vollere huid zullen makkelijk
zichtbaar zijn.

HYDRATEERT
Water is de bouwsteen van het leven.
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		 G
 ebruik: 's Morgens na de
reiniging, of indien er behoefte
aan is, aanbrengen op de huid,
de hals en de decolleté met lichte
cirkelvormige massagebewegingen.
Een frequent gebruik tijdens de
dag zorgt voor een constante en
langdurige hydratatie.

77,00 €/CHF

Cod. LV01008
(154,00 € x 100 ml)

Er bestaat geen leven zonder water
19

SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

HYDRATEERT
LIFT
BESCHERMT

LACTOBIONISCH ZUUR

Multifunctioneel ingrediënt dat
belangrijke functies heeft voor
de huidverzorging: ANTI-AGING,
OPLICHTEND, LICHTERMAKEND,
HYDRATEREND,
KERATINEVERWIJDEREND,
ANTIOXIDANT, BESCHERMEND
TEGEN LICHT, ZACHTMAKEND,
ANTIVLEKKEN, REGENEREREND.

NIOSOOM
NIO-AGE

WIST JE DAT:
Het lactobionisch zuur dat
aanwezig is in het NIO Anti-aging Gezichtsmasker
komt uit de oxidatie van
lactose en is een sterk
wateroplosbaar ingrediënt
met hydraterende,
antioxiderende en
verzachtende werking.

Microblaasjes met daarin
voornamelijk honingextract,
granaatappelpitolie en
magnolol honokiol met
een beschermende en
ontstekingsremmende
functie, vermindert daarnaast
de oxidatieve stress en
verbetert de hydratatie van
de huid.

NIO - ANTI-AGING
GEZICHTSMASKER (50 ml)
Hydrateert, lift en beschermt
• Een goede bondgenoot voor
alle huidtypes: haar bijzondere
eigenschap is het bieden van een
diepe hydratatie en hulp tegen
de werking van ontstekingen,
veroudering en verkleuring van de
huid.

VERMINDERT
			oxidatieve stress
20

Rituele thuisspa: de nieuwe mantra over wellness

		 G
 ebruik: Een ruime hoeveelheid
product aanbrengen op het gezicht
en op de hals met behulp van
de vingertoppen en daarbij lichte
cirkelvormige massagebewegingen
maken; 15-20 minuten laten
inwerken zonder af te spoelen, het
product zal volledig geabsorbeerd
worden door de huid.

47,00 €/CHF

Cod. LV01011
(94,00 € x 100 ml)
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SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

MAAKT VOLLER
ONTSPANT
HYDRATEERT

EEN OOGJE IN HET
ZEIL
De oogcontouren zijn
een uiterst gevoelige
zone en vereisen daarom
een zekere regelmaat
in het aanbrengen
van hydraterende en
voedende producten.

WIST JE DAT:
De oogcontouren een
uiterst gevoelige en
delicate zone in het gelaat,
die veel meer onderhevig
is aan aanvallen van
buitenaf, en vroegtijdige
veroudering, dan de
andere zones van het
gezicht.

NIOSOOM
NIO-KIOL

Microblaasjes met
salicine (wilgenextract)
met een krachtige
ontstekingsremmende
werking.

NIO - INTENSIEVE
OOGCONTOURSERUM
(15 ml)

Maakt voller, ontspant en hydrateert
• Beschermende en anti-aging
werking.
• De oogcontourzone licht op, lijkt
zachter en jonger dan ooit.

VOORKOM
		 de tand des tijds
22

					Elk oog heeft zijn blik

Gebruik: 's Morgens en 's avonds,
na de reiniging, rond de ogen
aanbrengen en met behulp van de
vingertoppen lichte cirkelvormige
massagebewegingen maken tot
het product volledig ingetrokken is.

47,00 €/CHF

zzCod. LV01010
(313,33 € x 100 ml)
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SPECIFIEKE
BEHANDELINGEN

BESCHERMT
H24

WIST JE DAT:
URBAN COSMETICA
is de meest geschikte
term voor NIO ANTISMOGVLOEISTOF, om te
gebruiken voor je de deur
uitgaat, voor een delicate
bescherming tegen
vervuiling.

ONZE RAAD:
Door dagelijks een
ANTI-VERVUILING crème
aan te brengen, kan je
een barrière creëren
tussen de huid en externe
factoren waarbij een
goede bescherming
van de opperhuid tegen
vervuiling bevorderd
wordt.

NIOSOOM
NIO-GSH

Rijk aan glutathion (element
dat aanwezig is in groenten
en fruit) waarmee je huid
altijd ontgift en beschermd
kan blijven, dankzij de
aanwezigheid en alliantie van
natuurlijke UVA- en UVBfilters.

NIO - ANTISMOG
VLOEISTOF (50 ml)
Beschermt tegen vervuiling en UVstralen

REINIGT
		 en verdedigt

		Verdedig jezelf op efficiënte wijze tegen vervuiling
24

• Aanvulling en versterking van de
doeltreffende werking van alle
producten van deze NIOBLU- lijn.
Deze vloeistof heeft het kenmerk
een echte “verdedigingslinie en
bondgenoot” te zijn voor alle
huidtypes, met name de meest
gevoelige huidtypes en met
verkleuring van de huid.
		 G
 ebruik: Een ruime hoeveelheid
product met behulp van de
vingertoppen, lichte cirkelvormige
massagebewegingen tot het
product volledig ingetrokken is.
		

47,00 € /CHF

Cod. LV01009
(94,00 € x 100 ml)
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Raadpleeg je consulente om
producten te combineren en de
behandeling te vinden die
			het

26

best bij jou past!
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Commerciële distributie door Starline S.r.l.
Piazza della Repubblica 5, 2100 VARESE
Fiscaal Identificatienummer 00697320125 - BTW-nummer 02470820123

De producten in deze catalogus bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong.
Starline test haar producten niet op dieren.
De NIOBLU-producten bevatten geen nikkel en zijn klinisch en dermatologisch getest op
allergieën en huidirritaties.

Ontdek het productassortiment van STARLINE
en koop rechtstreeks op de website
www.starline-europa.com
alle dagen 24 uur per dag open
PROMOTIECODE voor online aankopen

Hoe contact opnemen met STARLINE S.r.l.

Klantenservice: service@starline-europa.com
Toezending van orders: www.starline-europa.com

Catalogus NIOBLU-lijn 2022
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