


Onze filosofie

Geïnspireerd door de natuur hebben we onze unieke
voedings- en huidverzorgingsexpertise gecombineerd om heerlijke,

verzorgende en verzachtende formules te creëren die puur
zijn zoals de natuur het heeft bedoeld.

Naturalii staat voor meer dan alleen huidverzorging. Het is een
natuurlijk, biologisch, dierproefvrij en milieuvriendelijk huid- en

haarverzorgingsmerk dat u kunt vertrouwen. 
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Sinaasappels uit Valencia

Onze inspiratie

Alle producten uit ons Naturalii-assortiment zijn gebaseerd en geïnspireerd op de 
verrijkende, kalmerende natuurlijke producten uit het Middellandse Zeegebied. 

Van geurige, sappige Valenciaanse sinaasappels tot vitaliserende groene 
thee-extracten en luxe avocado- en tijmolie: al onze producten bevatten de 
allerbeste ingrediënten, die in perfecte harmonie zijn gemengd om
de vermoeide en droge huid te verzachten, te voeden en verfrissen.



Avocado

Aloë vera Rozenbottel

We geven om de natuur. Onze filosofie
is om altijd natuurlijke ingrediënten 
afkomstig uit duurzame bronnen te 
gebruiken. Ons Skincare-assortiment 
vertegenwoordigt alles waar we
voor staan. 

Dankzij onze unieke natuurlijke en 
biologische formules kunt u er zeker
van zijn dat onze producten vrij zijn
van schadelijke materialen, zoals
palmolie, microparels, microplastics
en nog veel meer.
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Natuurlijk en verzorgend 

In het uitgebreide assortiment huid- en haarverzorgingsproducten van
Naturalii vindt u alles wat u nodig hebt om uzelf van top tot teen te
verzorgen. Onze voedende en natuurlijke producten zitten boordevol
biologische ingrediënten die ervoor zorgen dat u zich verfrist voelt
en energie uitstraalt.
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De combinatie van verzorgende 
rozenbottelolie, zoete amandelolie en een 
vleugje frisse essentiële sinaasappelolie geeft 
een verfrissende citrusgeur aan deze lichte 
dagcrème, die uw huid iedere dag verjongt 
en hydrateert. 

Productcode: 4869

hydraterende
dagcrème
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diep voedende
nachtcrème

Onze weldadige mix van rijke, 
vochtinbrengende olijfolie en 
avocado-olie is perfect om uw 
huid ‘s nachts te hydrateren.
De crème is doordrenkt met 
extracten van verfrissende 
citrusvruchten en verkwikkende 
gember die uw huid voeden en 
verfrissen, zodat u ‘s morgens 
stralend wakker wordt.

Productcode: 4870



vitaliteitsgezichtsscrub

Onze vitaliteitsgezichtsscrub bevat 
natuurlijke scrubdeeltjes van abrikozen 
die dode huidcellen op milde wijze 
verwijderen, zoete amandelolie die
de huid verzacht en voedt en de
heerlijke geur van sinaasappelolie
die uw zintuigen op aangename
wijze stimuleren.

Productcode: 4874



revitaliserende
oogcrème

Kalmerende kaneel en 
rustgevende rozenbottel 
revitaliseren de huid rondom 
de ogen en de diep voedende 
arganolie zorgt ervoor dat uw 
huid zacht en soepel aanvoelt.

Productcode: 4873
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Onze schuimende gezichtsreiniger is 
ontwikkeld voor dagelijks gebruik, ‘s 
morgens en ‘s avonds. De verkoelende 
aloë vera verzacht, de milde kamille 
kalmeert en de geurige essentiële 
sinaasappelolie verfrist, waardoor de 
huid fris en schoon aanvoelt.

Productcode: 4871

verfrissend 
reinigingsschuim



milde en zachte 
gezichtstonic

Onze verkoelende en 
kalmerende gezichtstonic
bevat aloë vera die rijk is aan 
voedingsstoffen en de huid 
verzacht, en milde kamille die 
helpt huidirritaties te 
voorkomen, waardoor uw
huid natuurlijk schoon en
zuiver aanvoelt.

Productcode: 4872
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voedende bodylotion

Verwen uzelf met deze voedende 
bodylotion die uw huid hydrateert en de 
vochtbalans herstelt. Deze zijdezachte 
lotion is rijk aan olijfolie en sheaboter en 
zorgt voor een gezonde huid die gladder 
en stralend aanvoelt.

Productcode: 4875



verfrissende
douchegel

Onze zachte, verfrissende 
douchegel combineert zachte 
kamille met verzorgende aloë 
vera waardoor uw huid 
schoon, gehydrateerd en
fris aanvoelt.

Productcode: 4878
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Onze schuimende handzeep bevat
appel- en sinaasappelextracten om uw 
handen op milde wijze te reinigen, 
gecombineerd met kalmerende
aloë vera en calendula voor een 
verzorgend en gehydrateerd gevoel.

Productcode: 4877

reinigende en
schuimende handzeep



intensief hydraterende 
handcrème

Hydrateer en voed uw 
hardwerkende handen met een 
rijke crème waar uw huid geen 
genoeg van kan krijgen. Een 
heerlijke combinatie van 
sheaboter en kalmerende aloë 
vera houden uw handen 
gerevitaliseerd en zacht.

Productcode: 4876
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verzorgende conditioner

Deze rijke en vochtinbrengende 
conditioner heeft een mooie mix van 
natuurlijke oliën, zoals arganolie, 
abrikoosolie en olijfolie, en herstelt en 
hydrateert het haar, zodat het glad en 
heerlijk zacht aanvoelt.

Productcode: 4868



zuiverende shampoo

Deze zachte, reinigende shampoo 
met tijm en gotu kola-extracten 
is gecombineerd met aloë vera 
voor zacht, glanzend en 
zichtbaar gezond haar.

Productcode: 4867
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U en het milieu zijn erg belangrijk voor ons en we zijn dan ook 
trots op de erkenning voor onze natuurlijke, biologische, 
dierproefvrije en milieuvriendelijke benadering van huid- en 
lichaamsverzorging. 

We brengen natuurlijke ingrediënten in hun puurste vorm samen, 
en ons volledige assortiment is geschikt voor veganisten en altijd 
vrij van schadelijke ingrediënten.

 

Goed voor u en de planeet



Huidverzorging zoals de 
natuur bedoeld heeft.
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