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20% KORTING

 ZONNECRÈME 
   MET HOGE BESCHERMINGSFACTOR SPF 50+ (150 ml) 

 slechts 23,00 € in plaats van 29,00 €                                                                          
Speciale aanbieding voor 100 ml 15,33 €

    Zachte, snel intrekkende crème verrijkt met gehydrolyseerde soja-
eiwitten om de huid tijdens blootstelling aan de zon gehydrateerd 
en gevoed te houden. Dankzij het extract van stamcellen van rode 
wijnstok gaat het de vorming van vrije radicalen op celniveau tegen, 
de belangrijkste oorzaak van de veroudering van de huid. Vrij van 
geurstoffen en allergenen, ideaal voor alle huidtypes, zelfs de meest 
gevoelige. 

   Code LV03002

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

NIEUW



   ZONNECRÈME
   MET HOGE BESCHERMINGSFACTOR SPF 30 

(150 ml) 

   slechts 23,00 € in plaats van 29,00 € 
     Speciale aanbieding voor 100 ml 15,33 €
    Zachte, snel intrekkende crème verrijkt met 

gehydrolyseerde soja-eiwitten om de huid tijdens 
blootstelling aan de zon gehydrateerd en gevoed 
te houden. Dankzij het extract van stamcellen van 
rode wijnstok gaat het de vorming van vrije radicalen 
op celniveau tegen, de belangrijkste oorzaak van 
de veroudering van de huid. Vrij van geurstoffen en 
allergenen, ideaal voor alle huidtypes, zelfs de meest 
gevoelige. 

   Code LV03001  

20% KORTING

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

NIEUW



 VERZACHTENDE AFTERSUN  
SHAMPOO & DOUCHEGEL  (200 ml) 

   slechts 15,00 €                          
     in plaats van 19,00 € 
     Speciale aanbieding voor 100 ml 7,50 €
 Een shampoo & douchegel met een zachte, 

frisse reinigende werking, die lichaam en 
haar op milde wijze streelt terwijl de pH-
waarde van de huid wordt gerespecteerd 
en een aangenaam gevoel van welzijn en 
frisheid geeft. Dankzij het hyaluronzuur 
helpt het om het natuurlijke vochtgehalte 
van de huid op peil te houden, waardoor 
deze langer glad en gebruind blijft. Vrij 
van geurstoffen en allergenen, ideaal voor 
alle huidtypes, zelfs de meest gevoelige.                                       
Met hyaluronzuur, aloë vera, extracten van 
granaatappel en calendula.

   Code LV03004

20% KORTING

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

NIEUW



 NIO-VERZACHTENDE AFTERSUN 
MELK (200 ml) 

   slechts 21,50 €
    in plaats van 27,00 € 
     Speciale aanbieding voor 100 ml 10,75 €
 Deze delicate en zachte crème wordt 

snel opgenomen en houdt de huid goed 
gehydrateerd dankzij de werking van Nio-Oligo 
Ha, microblaasjes die het hyaluronzuur met lage 
moleculaire massa diep in de huid inbrengen 
en zo structuur, stevigheid en compactheid aan 
de huid geven. Allantoïne en Bisabolol geven 
een aangenaam verzachtend gevoel, ideaal na 
blootstelling aan de zon, terwijl Aloë vera en het 
extract van de stamcellen van de rode wijnstok 
de vorming van vrije radicalen tegengaan, de 
belangrijkste oorzaak van veroudering van de 
huid.

 Code LV03003    

20% KORTING

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

NIEUW



1.NIO-BESCHERMENDE CRÈME 
VOOR DE GEVOELIGE HUID (50 ml)
slechts 61,00 € in plaats van 77,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 122,00 €
Actief concentraat voor de gevoelige huid, 
dat de huid diep beschermt en hydrateert. 
Bijzonder geschikt voor de verzorging van 
de zeer dunne en snel geïrriteerde huid die 
moet worden beschermd, gehydrateerd en 
goed gevoed. 
Code LV01004

1

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

20% KORTING

2.NIO-BESCHERMENDE CRÈME VOOR 
GEMENGDE/VETTE HUID (50 ml)
slechts 61,00 € in plaats van 77,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 122,00 €
Deze crème heeft een doeltreffende 
normaliserende, adstringerende en zuiverende 
werking, gaat onvolkomenheden tegen, 
verbetert en egaliseert zichtbaar de kleur 
van de huid en verfijnt de huidtextuur. Biedt 
hydratatie, frisheid en zachtheid zonder de huid 
te verzwaren.
Code LV01005

20% KORTING
2



2.NIO-HERSTELLENDE MULTI-
EFFECT CRÈME + AHA (50 ml)
slechts 61,00 € in plaats van 77,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 122,00 €
Transversale crème, geschikt voor alle 
huidtypes, met als bijzondere kenmerk dat hij 
het evenwicht herstelt en bescherming biedt, 
vooral aan de meer gevoelige en reactieve 
huid. 
Code LV01003

1.NIO-ANTISMOG
VLOEISTOF (50 ml)
slechts 39,00 €                                               
in plaats van 47,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 78,00 €
Vult aan en versterkt de doeltreffende 
werking van alle producten van 
deze NIOBLU-lijn. Deze vloeistof 
heeft de eigenschap een echte 
"verdediger en bondgenoot" te 
zijn voor alle huidtypes, met name 
de meest gevoelige en die met 
huidverkleuringen. 
Code LV01009

2

1
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

15% KORTING

20% KORTING



4
STUKS

SET NIOBLU BEGIN
slechts 179,00 €                                        
in plaats van 224,00 € 
Delicate reiniginsmelk + AHA (150 ml)             
+ Multiaktion Tonic + AHA (150 ml)
+ Dagcream van uw keuze (GROEP 
B, met uitzondering van herstellende 
multi-effect crème + AHA)                                                                 
+ 1 herstellende multi-effect crème +AHA 
(50 ml)
Cod. COMBLV005

besparing van 45 €

besparing van 15 €

2
STUKS

SET NIOBLU
REINIGINGSMIDDEL EN TONIC
slechts 55,00 €                                                      
in plaats van 70,00 € 
- Delicate reiniginsmelk + AHA (150 ml)
+  Multiaktion Tonic + AHA   (150 ml)
Cod. S1349

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



4
STUKS

SET NIOBLU BASIC
slechts 147,00 €                                        
in plaats van 203,00 € 
2 stuks NAAR KEUZE tussen
Delicate reiniginsmelk + AHA (150 ml) en 
Multiaktion Tonic + AHA  (150 ml)
+ 1 serum NAAR KEUZE (GROEP A)
+ 1 Crème NAAR KEUZE (GROEP B)
Cod. COMBLV001

besparing van 56 €

SET NIOBLU DELUXE
slechts 250,00 €                                        
in plaats van 327,00 € 
2 stuks NAAR KEUZE tussen
Delicate reiniginsmelk + AHA (150 ml) en 
Multiaktion Tonic + AHA  (150 ml)
+ 1 serum NAAR KEUZE (GROEP A)
+ 2 Crème NAAR KEUZE (GROEP B)
+ behandeling NAAR KEUZE (GROEP C)
Cod. COMBLV002

besparing van 77 €

6
STUKS

SERUM NAAR KEUZE                            
(GROEP A)

 NIO-SERUM VOOR  
     INTENSE HYDRATATIE
     VIT C + 
     HYALURONZUUR

     NIO-INTENSIEVE
     ANTIVLEKKENSERUM                           

+ RESVERATROL

CREME NAAR KEUZE                            
(GROEP A))

 NIO-HERSTELLENDE MULTI-
     EFFECT CREME + AHA

 NIO-BESCHERMENDE CREME 
     VOOR DE GEVOELIGE HUID
 
 NIO-BESCHERMENDE CREME
    VOOR GEMENGDE/VETTE HUID
 
 NIO-HYDRATARENDE
    SORBETCREME

BEHANDELING                          
NAAR  KEUZE                       

(GROEP C)

 NIO-ANTISMOGVLOEISTOF

 NIO-INTENSIEVE 
OOGCOUNTOURSERUM

 
 NIO-ANTI-AGING 

GEZICHTSMASKER

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



25% KORTING

1. HYDRATEREND GELMASKER (50 ml)
slechts 15,00 € in plaats van 20,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 30,00 €

Verzachtend en intens hydraterende behandeling 
die de rode, gestreste en droge huid herstelt. 
Geeft de huid elasticiteit en beschermt tegen de 
eerste tekenen van veroudering.
ZONDER PARFUM 
Code 8984



EXTRA AANBIEDING VAN 1 T/M 16-06
LANGE LEVENSDUUR OOGCRÈME (15 ml) 

      slechts 28,00 €
In plaats van 40,00 €

        Speciale aanbieding voor 100 ml 186,67 €
Code 8725

30% KORTING

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

25% KORTING

  2. GOLD DYNAMICS                                
INTENSIEVE CAPSULES                                                        
MET RETINOL (30 capsules)

 slechts 46,00 € in plaats van 62,00 €
      
 Een exclusieve behandeling die retinol, de 

zuiverste vorm van vitamine A, in de diepste 
lagen van de huid aanbrengt, waardoor vlekken, 
fijne en diepe lijntjes die veroorzaakt worden 
door veroudering en de zon aanzienlijk worden 
verminderd.

 Code 89199

EXTRA AANBIEDING VAN 15 T/M 30-06

      slechts 48,50 €
In plaats van 69,50 €

        Speciale aanbieding voor 100 ml 97,00 €

1. GOLD DYNAMICS                               
HYDRATERENDE EN 

VERSTEVIGENDE      
NACHTCRÈME (50 ml)

Code 56026

30% KORTING

1

2



  1. ROYAL JELLY                                    
EXTRA VERZACHTENDE                                                   
BALSEM (25 g)

 slechts 16,50 € in plaats van 21,00 €
 Speciale aanbieding voor 100 g 66,00 €       
 Rehydrateert onmiddellijk de ruwe, gebarsten 

huid van de hielen tot de vingertoppen door 
een diepgaande hydraterende werking. De 
formule regenereert de huid en zorgt de hele 
dag voor verlichting en hydratatie, waardoor 
de huid zijdezacht aanvoelt. 

      Code 4361

20% KORTING

25% KORTING

2. ROYAL JELLY
LIPPENBALSEM 
(3,7 g)
slechts 15,00 €                                                   
in plaats van 19,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 405,41 €

Koninginnengelei, bosbessenextract en 
fruitzaadolie helpen de lippen zacht en 
gezond te houden.
Code 8712

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

2

1



20% KORTING

1. MATTERENDE
GEZICHTTONIC 
(200 ml)
slechts 17,50 €
in plaats van 22,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 8,75 €
3-in-1 Exfoliërende tonic 
en behandelingen 
tegen onvolkomenheden 
voor de vette huid met neiging  
tot uitslag. Verfrist 
onmiddellijk de huid. 
Code 43028

2. MATTERENDE 
ZONBESCHERMING VOOR HET 
GEZICHT SPF 25 (50 ml) 
slechts 21,50 € in plaats van 27,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 43,00 €
Niet-vette, matterende dagelijkse 
zonnebescherming SPF 25 voor de huid met 
een neiging tot onzuiverheden.
Code 43030

1

2

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

20% KORTING



Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

25% KORTING

  1. REVITALISERENDE
    REINIGINGSPOEDER
    (75 g)
 slechts 20,00 € 

in plaats van 27,00 €
 Speciale aanbieding voor 100 g 26,67 €
      Code 41984

20% KORTING

  2. MALIBU MIRACLE REINIGEND 
GEZICHTSMASKER (50 ml)

 slechts 20,00 € 
in plaats van 25,00 €

 Speciale aanbieding voor 100 ml 40,00 €
  Code 55442

1

2



1
2

3. VERSTEVIGENDE 
LICHAAMSPEELING (200 ml)
slechts 20,00 € in plaats van 27,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 10,00 €
Crèmige, hydraterende lichaamspeeling met 
perzikpitkorrels.
Code 53165

1. VERFRISSENDE
LICHAAMSREINIGER (250 ml) 
slechts 15,00 €                                                         
in plaats van 20,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 ml 6,00 €/CHF
Een zijdezachte gel, die verandert  
in een rijk, verfrissend schuim.
Code 53167

2. STIMULERENDE 
LICHAAMSCRÈME (250 ml) 
slechts 15,50 € in plaats van 21,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 6,20 €
Crème verrijkt met karitéboter 
voor een luxueuze hydratatie.
Code 53166

25% KORTING

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



1. HYDRATERENDE HANDCRÈME 
COCONUT & LIME (75 ml)   
slechts 11,00 € in plaats van 15,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 14,67 €
Natuurlijke kokosnootextracten en een 
citrusmengsel hydrateren en verzachten de 
droge huid van de handen.
Code 83556

3. BAD- EN DOUCHEGEL 
COCONUT & LIME (200 ml)   
slechts 13,50 € in plaats van 17,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 6,75 €
Helpt de huid te zuiveren, laat een gevoel van 
frisheid achter en een aangenaam aroma van 
kokosnoot en citrusvruchten.
Code 83630

20% KORTING

2. HYDRATERENDE 
LICHAAMSCRÈME COCONUT & 
LIME (200 ml)   
slechts 15,00 € in plaats van 20,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 7,50 €
De formule met karitéboter trekt snel in en 
zorgt voor een gehydrateerde en zachte huid.
Code 83620

25% KORTING

2

1

3



Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

PRECIOUS PROTEIN 
HYDRATERENDE
DOUCHEGEL (200 ml)
slechts 15,00 € 
in plaats van 19,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 ml 7,50 €

Hydraterende en verzachtende 
doucheschuimgel, rijk aan proteïnen 
en essentiële oliën, voor een 
gehydrateerde, frisse, stralende en 
zijdezachte huid.
Code 83871

20% KORTING



25% KORTING

1. ABSOLUTE                                           
LEATHER EDT (100 ml)   
slechts 30,00 € in plaats van 40,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 30,00 €
Intens en verfijnd herenparfum.
Code 34036

1

  2. ROYAL MEN AFTERSHAVE 
GEZICHTSTONIC (200 ml)

 slechts 15,00 €                                               
in plaats van 19,00 €

      Speciale aanbieding voor 100 ml 7,50 €

 Verfrissende en vloeibare tonic.
 Code 37849

20% KORTING

2

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



HYDRATERENDE LIPPENSTIFT (4 g) 
slechts 12,50 €                                      
in plaats van 17,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 312,50 €
Lippenstift verrijkt met vitamine E voor 
intensieve hydratatie en bestrijding van 
oxidatieve stress.

25% KORTING

Pink Petal
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Plush Peony
Code 31311

M
isty Rose

Code 31301

H
ydra Pink

Code 31306

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



Peach Crem
e

Code 32036

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

LIPPENSTIFT MET
TOTALE BESCHERMING 
SPF 15 (4 g) 
slechts 13,50 € 
in plaats van 17,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 337,50 €

Een lippenstift die een 
beschermingsfactor SPF 15 
combineert met antioxidanten en 
levendige kleuren voor gezonde, 
zachte en mooie lippen.

20% KORTING

Coral Sunset
Code 31471

Think Pink
Code 31446

Almost Nude
Code 31451 Antique Pink

Code 31461



20% KORTING

1.CC PERFECTE 
HUIDCRÈME SPF15 (30 ml)   
slechts 19,50 €                            
in plaats van 24,50 € 
Speciale aanbieding voor 100 ml 65,00 €

2. BESCHERMENDE CONCEALER 
SPF15 (15 ml)
slechts 11,00 € 
in plaats van 15,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 73,33 €
Het camoufleert oneffenheden en 
verkleuringen terwijl het de huid 
verzacht met vitamine E en Afrikaanse 
goudsbloem.

25% KORTING
Medium 
31646

Light 
31641

Light  
 31166

Medium 
31171

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

1

2



Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.20% KORTING

VLOEIBARE FOUNDATION 
SPF 15 ALWAYS (30 ml) 
slechts 20,00 € in plaats van 25,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 ml  66,67 €

De nieuwe formule met een zachte 
textuur, middelhoge dekking en SPF 
15-bescherming helpt onvolkomenheden en 
fijne expressielijntjes te verbergen.
Zonder parabenen, vlekt niet, verstopt de 
poriën niet en houdt urenlang.

Honey 
Code 42311 Golden Tan Code 42304

Natural Tan Code 42303 Ivory
Code 42309

Bisque
Code 42310

Natural
Code 42308

Buff
Code 42307 Shell

Code 42306

Soft Ivory
Code 42302



LUXURY PALETTE 
MET 4 OOGSCHADUWEN (7,6 g) 
slechts 31,00 €                                                       
in plaats van 39,00 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 407,89 €

Een oogschaduwpalette met de voordelen 
van koninginnegelei, plus de exclusieve 
Royal Jelly RJX  en een uitzonderlijke 
concentratie van gemicroniseerde 
pigmenten die de intensiteit en de 
houdbaarheid van de kleuren garanderen. 

   SterlingS
Smoke

Code 36137

Golden Muse
Code 36136

Garnet 
Goddess

Code 36138

Purple
Reign

Code 36139

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

20% KORTING



Berry Rose
Code 36145

Cherry Rose
Code 36143

Champagne
Code 36146

Prosecco
Code 36147

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

1

2

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

20% KORTING

1

2

20% KORTING

2.DOORSCHIJNEND MAT 
GEZICHTSPOEDER (9 g) 

slechts 27,50 €                                    
in plaats van 34,50 € 

Speciale aanbieding voor 100 g 305,56 €
Doorschijnend mat gezichtspoeder 

verrijkt met exclusieve Royal Jelly RJX. 
Ideaal voor iedere huidskleur.

Minimaliseert glans, poriën en rimpels 
voor een egale finish.

Code 8423

1. LUXURY BLUSH (10,3 g) 
slechts 27,50 €                                   
in plaats van 34,50 € 
Speciale aanbieding voor 100 g 266,99 €
Lichte, fluweelzachte formule met 
natuurlijke verzachtende bestanddelen, 
verrijkt met het exclusieve Royal Jelly RJ 
complexX. Het zorgt voor een gezonde, 
zachte en gedefinieerde uitstraling.



LUXURY LIPPENSTIFT (4g) 
slechts 16,50 €                            
in plaats van 22,00 €
Speciale aanbieding voor 100 g 412,50 €
Lippenstift volgens de nieuwe 
formule verrijkt met de innoverende 
Royal Jelly RJX.

25% KORTING
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

Rose Nouveau  

Code 8999 

Pink Satin

Code 9001 

Regal R
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Code 8998 

Hot Toddy 

Code 8985 Beige Chiffon 

Code 8987 

Coral Chic  

Code 8990 

Spiced Plum
Code 8991 

G
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Code 8992 

H
aute Berry 

Code 8993 

Regal Rose  
Code 8994 

Luxe Apricot 
Code 8995 

Parisian Pink  
Code 8996 

Royal Ruby 
Code 8997 
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Piazza della Repubblica 5
Commerciële distributie door Starline S.r.l.

Fiscaal nummer 00697320125 - KvK 02470820123

De Jafra- en Starline-producten bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. 
Jafra en Starline testen hun producten niet op dieren.
De producten bevatten geen nikkel en zijn klinisch en dermatologisch getest op 
allergieën en huidirritaties.
* Met uitzondering van de producten die Koninginnengelei bevatten, een natuurlijk 
ingrediënt uit de bijenkorf.

-

Ontdek het assortiment van de STARLI-
NE-producten en koop direct op

24 uur per dag geopend

PROMOTIECODE voor online aankopen

Klantenservice:
Overdracht bestellingen:

l - .coservice@starine europa m
www.starline-europa.com

Hoe contact op te nemen met STARLINE S.r.l.

www.starline-europa.com

TRANSPARENTE 
LIPGLOSS (8 ml)   
slechts 9,50 € in plaats van 12,00 €
Speciale aanbieding voor 100 ml 118,75 €
Lipgloss die de lippen hydrateert dankzij de 
aanwezigheid van vitamine E, waardoor ze 
glanzend en glimmend worden.
Gebruik het alleen of over je favoriete 
lippenstift om de kleur op een schitterende 
manier te laten uitkomen.
Code 31926

20% KORTING


