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Voordelen van lavera gezichtsverzorging
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Top* 
natuurcosmetica

merk
Op de 13e plaats van 

de 250 
gezichtsverzorging-
merken wereldwijd

(GfK) 

Hoge 
opbrengsten

Goede 
brutomarges en

winsten

Assortiment
Een uitgebreid 
assortiment dat 

het juiste product 
biedt voor ieder 
huidtype (circa 
40 producten)

Innovatief en
uniek

Geen ‘ik ook’ 
producten, maar een
innovatieve, unieke

producten

From
 like to love

Kwaliteit
Gezichts-

verzorging staat
bij lavera hoog in 
het vaandel. De 
producten zijn
gebaseerd op 
geavanceerd
onderzoek en
ontwikkeling
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Gezichtsverzorgingslijnen
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Speciale huidverzorging
voor een frisse en stralende

teint

Voor een gladde, matte 
teint (gecombineerde

huid)Poriën-zuiverende
verzorging voor de 

onzuivere huid

Revitaliserende
huidverzorging (30+)

Milde hydraterende verzorging voor de 
gevoelige huid

Reinigingsproducten voor iedere huidtype - ook
geschikt voor de gevoelige huid

Sheetmaskers afgestemd op verschillende
huidtypen voor de ideale
huidverzorgingsroutine
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Hydraterende verzorging – mild voor de huid

Basis Sensitiv
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Moisturising Cream voor de normale en gecombineerde huid
Rich Moisturising Cream voor de droge en gevoelige huid
Regenerating Night Cream voor alle huidtypen
Reinigingsgel voor de normale en gecombineerde huid
Reinigingsmelk voor de droge en gevoelige huid
NIEUW Getinte dagcrème met SPF 10 – lichte huidskleur
NIEUW Getinte dagcrème met SPF 10 – medium huidskleur

NIEUW NIEUW
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Hydraterende verzorging – mild voor de huid

Basis Sensitiv
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BASIS SENSITIV 
Huidverzorgingsproducten voor een brede doelgroep waar bijna zelfs

de meest gevoelige huid goed op reageert. 
Huidverzorging voor iedereen, iedere dag. 

BASIS = standaard, 
basisproduct dat alles bevat

voor goede dagelijkse
huidverzorging

SENSITIV = hoge tolerantie
voor alle huidtypen en goed

voor de huid
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Green Hydro Complex

Basis Sensitiv
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lavera heeft een voedende formule
ontwikkeld op basis van 
biologische Aloë Vera en actieve
ingrediënten. Het Green Hydro 
Complex biedt intensieve
hydratatie en beschermt de 
huid tegen uitdrogen. 

Voeden: bieden en behouden van hydratatie
Reinigen: zacht voor de huidbarrières
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Basis Sensitiv getinte dagcrème SPF 10
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Getinte dagcrème–
Voor de lichte en medium huidskleur

De lavera Basis Sensitiv getinte dagcreme met SPF 10 
beschermt en hydrateert de huid intensief. De subtiele kleur
verbergt fijne lijntjes, roodheid en tekenen van vermoeidheid

Voor een egale teint
Intensieve hydratatie
Bescherming door middel van SPF 10

Ook dit product bevat het voedende Green Hydro 
Complex op basis van exclusieve actieve ingrediënten
en biologische Aloë Vera. Het voedt de huid intensief
en beschermt het tegen uitdrogen. 



De gecertificeerde natuurlijke sheetsmaskers (ook wel tissuemaskers genoemd) 
van lavera zijn afgestemd op de verschillende huidverzorgingsbehoeften

NIEUW Hydro sheetmasker voor een intensieve vochtboost: het verfrist de 
huid voor een natuurlijke stralende teint. 
NIEUW Zuiverend sheetmasker verfijnt de teint, hydrateert en zuivert de 
huid. 
NIEUW Glow sheetmasker voor een natuurlijk mooie teint, verfrist en 
hydrateert de huid
NIEUW Verstevigend sheetmasker voor een natuurlijke gladde, stevigere
huid en een zijdezacht, gehydrateerd gevoel.

Gezichtsverzorging

Sheetmaskers
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Face care

Complex

Sheet Mask Range
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lavera heeft een hydraterende formule ontwikkeld die 
het vocht van de huid aanvult door middel van een
samenstelling van actieve ingrediënten op basis van 
natuurlijk hyaluronzuur. 

lavera heeft een zuiverende formule ontwikkeld die 
de teint verbetert door middel van een
samenstelling van actieve ingrediënten op basis 
van papaya fruit enzym en natuurlijke stoffen. 

lavera heeft een voedende formule ontwikkeld die de 
huid stralend maakt, door middle van een
samenstelling van actieve ingredienten op basis van 
lychee extract en natuurlijke antioxidanten.

Lavera heeft een voedende formule ontwikkeld die 
de huid gladder maakt door middle van een
samenstelling van door middel van een
samenstelling van actieve ingrediënten op basis 
van zeer effectief edelweiss celkweekextract en
natuurlijke actieve stoffen.
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Anti-aging gezichtsverzorgingslijnen
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Green Lift – karanjaolie
35–55 jaar

20 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 70 jaar

Basis Sensitiv met Q10
30–65 jaar

Kern doelgroep: 35–55 jaar

Verstevigend

Hydratatie en
anti-rimpel

Vitaliserend cranberry
50+

Regenererend
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Met co-enzym Q10

Basis Sensitiv anti-ageing
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Anti-Ageing moisturising crème Vermindert merkbaar rimpels, bestrijdt
tekenen van huidveroudering en biedt intensieve hydratatie.
Anti-Ageing nachtcrème vermindert lijntjes en rimpels tijdens de slaap
waardoor de huid 's ochtends merkvaar zacht en glad aanvoelt.
Anti-Ageing oogcrème biedt intensieve hydratatie en vermindert lijnen voor een
gladde en stralende oogcontouren.
Anti-Ageing masker vermindert merkbaar rimpels, voor een jonger uitziende, 
gladde huid. 

Het eerste en meest opvallende teken van veroudering zijn rimpels. Rimpels worden
verzoorzaakt door vochtverlies. Basis Sensitiv Q10 is het antwoord van lavera op 
huidveroudering.
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Q10

Ubiquinone

Voorkomt
vermindering
van collageen
Versterkt de
huidbarrière

Werkt tegen
lipideproxidatie

en glycatie

Voegt vocht
toe en houdt

dit vastVoedende
bescherming

voor een
gladdere huid

Energie
metabolisme
Regeneratie
Antioxidaten

Tegen gaan van 
rimpels

Natuurlijk co-enzym Q10 en vijf
krachtige natuurlijke stoffen gaan het 
verouderingsproces van huid tegen. 

Ingrediënten
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Een liftend effect door middel van natuur

Verstevigende lijn - karanja
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Zeer effectieve anti-verouderingsverzorging met natuurlijk hyaluronzuur, karanjaolie en 
het exclusieve Green Lift Complex:

Verstevigend serum maakt de huid zichtbaar vitaal en gevoed. Het dient als basis
voor verdere huidverzorging. 
Verstevigende dagcrème voor een stevigere, jonger uitziende huid en een
stralende teint. 
Verstevigende nachtcrème verbetert de huidspanning, verzacht rimpels en laat de 
huid zacht aanvoelen. 
Verstevigende oogcrème verzacht de lijntjes, voor een frisse uitstraling en 
intensieve hydratatie. 
Verstevigende kuur 2-fasen stimuleert het eigen collageensysteem van de huid.
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Een liftend effect door middel van natuur

Green Lift Ingredient Composition

lavera heeft een voedende formule
ontwikkeld die een exclusieve samenstelling
van actieve ingrediënten en zeer effectief
edelweiss-celcultuurextract bevat, om het
collageensysteem van de huid te
stimuleren.

De perfecte symbiose tussen natuur en technologie
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Rijke verzorging met biologische cranberry, biologische arganolie en fyto-
collageen voor de droge volwassen huid. Voor minder rimpels, meer
huidelasticiteit en verbeterde huidspanning. 

Regenerende dag- en nachtcrème hydrateert intensief de droge, rijpere huid
en zorgt voor een rijke voeding. Het beschermt de huid tegen uitdrogen en gaat
rimpels tegen. 
Regenerende gezichtsolie intensieve voeding voor een stralende, mooie huid. 
De huid neemt de olie direct op. 
Regenerend masker voedt de huid en bevordert de celregeneratie – voor een
betere huidspanning van de rijpere huid.

Huidverzorging 50+

Vitaal
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Vochtverlies en
de eerste fijne
lijntjes, 
gecombineerde
huid

De huid
produceert
minder lipiden, 
de eerste rimpels
worden zichtbaar

De huid wordt
droger en
dunner

Blekere huid, 
verminderde
elasticiteit en
lossere
contouren

Onzuivere huid
en puistjes

30 jaar 40 jaar20 jaar15 jaar 50 jaar

Overzicht gezichtsverzorging per doelgroep

Cranberry –
regenerarende verzorging

Karanjaolie –
verstevigende verzorging

Munt – onzuivere huid

Green tea – gecombineerde huid

BASIS SENSITIV 

basis sensitiv Q10 

Reiniging

Illuminating oogcrème

Re-Energizing Sleeping Cream

60 jaar



BEDANKT!

Vragen of opmerkingen over lavera?
Neem contact op met onze product specialist

Amy Schuermans
E: aschuermans@hollandpharma.nl

Copyright: This presentation is the intellectual property of Laverana GmbH & Co. KG. The 
copyright, all author’s and usage rights, and all rights to the ideas, texts and illustrations
provided here, including in extracts, shall be held by Laverana. The transfer or use of this

concept or individual elements of the concept requires the express written approval of
Laverana. Violation of these rights shall result in liability for damages. 
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