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LAVERA COLOUR COSMETICS VOLDOET 
AAN DE HOOGSTE CONSUMENT EISEN

Het NATRUE-label is een internationaal label dat con-
sumenten wereldwijd in staat stelt, echte natuurlijke 
cosmetica en huidverzorging van hoge kwaliteit is in 
één oogopslag te herkennen.
NATRUE en zijn wetenschappelijke panel controleert 
de kwaliteitscriteria.
De verificatie van formuleringen worden uitgevoerd 
door een onafhankelijk certificeringsbedrijf.

NATRUE

Het Vegan-label is een internationaal label dat staat 
voor veganistische producten, dat wil zeggen dat de 
producten vrij zijn van dierlijke stoffen. Alle  
producten met dit label zijn geregistreerd bij de 
Vegan Society in Londen. 56,25% van de 128 cos-
meticaproducten in kleur zijn veganistisch.

VEGAN
Natuurlijke cosmetica met kostbare biologiche 
planten ingrediënten, extracten en vloeistoffen 
uit onze eigen productie.

Organic Label

Green Brand
Met dit kwaliteitslabel worden merken geverifieerd 
wanneer zij ecologische duurzaamheid uitoefenen. 
Hierover gelden zowel intern als externe factoren. 
Lavera Naturkosmetik producten zijn door een 
onafhankelijk panel opnieuw bekroond met de titel 
"GREEN BRAND Germany".

DE BELOFTE VAN LAVERA

"La vera", de waarheid - een synoniem voor effectief, 
innovatief en duurzame natuurlijke cosmetica.  
De machtige formules, inclusief natuurlijke ingrediënten. 
Verbeterde schoonheid, ongeacht leeftijd.

100%  gecertificeerde natuurlijke cosmetica - vrij van 
synthetische geuren en conserveringsmiddelen 
(zoals gedefinieerd door de EU-verordening 
betreffende cosmetische producten).

100%  Lavera-producten worden getest op  
 compatibiliteit met de huid en zijn  
 dermatologisch goedgekeurd. 

100%  onderzocht, ontwikkeld en geproduceerd in Duits-
land. Lavera is tegen dierproeven.

Lavera. Natuurlijk. Mooi. Effectief.  
www.lavera.de 
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Prachtig stralende kleuren, innovatieve producten en 
een trendy uiterlijk

 − Perfect geharmoniseerde kleuren en texturen met kostbare mineralen en  
natuurlijke pigmenten. Zorgt voor de juiste look voor elke gelegenheid 

 − Geavanceerde formuleringen en kleuren dankzij de constante onderzoeken en 
ontwikkelingen. Lavera vestigt ware revoluties in natuurlijke cosmetica 

Het groene ANTI-POLLUTION COMPLEX van 
natuurlijke antioxidanten en biologische 
algen

 − Beschermt huidcellen tegen invloeden van  
buitenaf

 − Beschermt tegen vrije radicalen

 − Onthult een frisse, stralende teint

Het groene Q10 COMPLEX met het  
natuurlijke co-enzym Q10 en 5 krachtige 
ingrediënten uit de natuur  

 − Geeft intense hydratatie

 − Bestrijdt tekenen van huidveroudering 

 − Bewezen om fijne lijntjes te minimaliseren

Goed voor de huid
 − Vanaf 2018: make-up met innovatieve samenstellingen van actieve 
ingrediënten uit de huidverzorgingslijn van Lavera 

 − 100% natuurlijke ingredienten voor een maximale werkzaamheid 
en huidacceptatie

 − Ongeacht welk make-up product van Lavera er gebruikt wordt,  
de huid wordt versterkt met waardevolle actieve ingrediënten  en 
extra zorg

ONZE SUCCES FACTOR

COMPLEX

GREEN
ANTI-

POLLUTION
COMPLEX

GREEN



Ivory 01

Honey 03

ILLUMINATING  
EFFECT  
VLOEIBAAR
meer informatie op  
pagina 9

Sheer Silver 01

Sheer Bronze 02
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SOFT LIQUID FOUNDATION MET  
ANTI-POLLUTION COMPLEX
meer informatie op pagina 8.

COVER & CARE STICK
meer informatie op pagina 9

TINTED MOISTURISING CRÈME  
3IN1 MET  ACTIEF Q10  
INGREDIËNT COMPLEX
meer informatie op pagina 8.

NATURAL CONCEALER MET ACTIEF 
Q10 INGREDIËNT COMPLEX
meer informatie op pagina 9

COLOUR COSMETICS PRODUCTEN 
VANAF DE HERFST 2018

Ivory Rose 00

Ivory Light 01

Ivory Nude 02

Honey Sand 03

Ivory 01

Honey 03

COMPLEX

GREEN
ANTI-

POLLUTION

COMPLEX

GREEN

COMPLEX

GREEN

Ivory Rose 00*

Ivory Nude 02*
Ivory Light 01

Honey Sand 03
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NATURALDEFINITION 
MASCARA
meer informatie op pagina 14.

LIQUID EYELINER
meer informatie op pagina  17.

MATTE SMOKY EYES
meer informatie op pagina 17.

BRILLIANT CARE Q10  
VERZORGENDE LIPSTICK
meer informatie op pagina  23.

SOFT LIPLINER
meer informatie op pagina 23.

Black Black 01

Brown 02

Black 01

Strawberry Pink 02

Oriental Rose 03

Red Cherry 07

Light Hazel 08

Pink 02 Plum 04Rose 01 Red 03

Innovatieve 
duurzame 

verpakking

Innovatieve 
duurzame 

verpakking

COMPLEX

GREEN

Black

POWERFUL LASHES MASCARA
meer informatie op pagina 15.

LASH CARE SERUM
meer informatie op pagina 15.

Matt’n Rose 01

Matt’n Peach 02

Matt’n Red 03

Matt’n Plum 04

Matt’n Pink 05

Matt’n Berry 06

NATUURLIJKE MATT STAY LIPS
meer informatie op pagina  22.

Innovatieve 
duurzame 

verpakking
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Lavera producten voor de teint laten al 
uw wensen uitkomen!

FOUNDATION 
KLEUREN REEKS

 § Verschillende foundations voor een perfecte basis

 § Concealers voor een eye-opening effect

 § Cover sticks voor een optimale dekking

 § Bronzers en highlighters voor een zachte glow

 § Rouge voor een frisse kleur
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Het juiste product voor elk huidtype en elk dekkingsniveau

Foundation – In oplopende volgorde van dekking Light ivory shades
Medium honey 
shades

Dark almond  
shades

TINTED MOISTURISING CREAM 3IN1

Een 3 in 1 multitalent voor een perfecte  
natuurlijke uitstraling

TINTED MOISTURISING CREAM Q10

Zachte gloed met een Q10-actief  
bestanddelen compex

SOFT LIQUID FOUNDATION

Illuminating Soft Liquid Foundation met
een groen ANTI-POLLUTION COMPLEX

NATURAL MOUSSE MAKE-UP

Zachte romige textuur voor een
 natuurlijke teint

2-IN-1 COMPACT FOUNDATION

Voor een egale teint en dekking van
 roodheid en imperfecties

Aanvullende producten voor de teint

FINE LOOSE MINERAL POWDER

Voor een gelijkmatige,  
fluweelzachte en stralende teint

MINERAL COMPACT POWDER

Frist de teint op, verbergt  
onregelmatigheden en verwijdert  
glans door een matterend effect

NATURAL CONCEALER

Must-have tegen donkere kringen, 
vermoeidheid en roodheid

NATURAL CONCEALER Q10

Concealer met Q10 bestrijdt donkere  
kringen, tekenen van vermoeidheid  
en roodheid

COVER & CARE STICK

Een klassieker voor het verbergen van
onregelmatigheden en roodheid

D
EK

KI
N

G

Ivory
Light 01

Ivory
Light 01

Ivory 01

Ivory 
Nude 02

Ivory 
Nude 02

Ivory 
Nude 02

Ivory
Rose 00

Ivory
Rose 00

Ivory
Rose 00

Ivory 01

Ivory 01

Ivory 01

Ivory 01

Ivory 01

Ivory 01

Transparent 

Honey
Sand 03

Honey
Sand 03

Honey 03

Honey 03

Honey 03

Honey 03

Honey 03

Honey 03

Honey 03

Almond 05

Almond 05

Almond 05
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TINTED MOISTURISING CREAM 3IN1 
De gekleurde hydraterende crème met 
organische aloë vera verzorgt 24 uur 
per dag het vocht in de huid en zorgt voor 
een vleugje kleur - in slechts één product

Ivory Nude 02

Ivory Rose 00

2

4

TINTED MOISTURISING CREAM Q10 
De getinte vochtverzorgende crème met een 
actief Q10-ingrediëntencomplex zorgt 
voor een zachte glans, hydratatie en geeft een 
vleugje kleur - in slechts één product

SOFT LIQUID FOUNDATION
De lavera Soft Liquid Foundation met het 
GROENE ANTI-POLLUTIONCOMPLEX 
is gemakkelijk aan te brengen dankzij de 
vloeibare consistentie en zorgt voor een 
opgehelderde huid

ONZE TEINT 
PRODUCTEN  
IN DETAIL

Ivory Rose 00*

Ivory Nude 02*
Ivory Light 01

Honey Sand 03

Ivory Light 01

Ivory Nude 02

Honey Sand 03

Ivory Rose 00

•  Beschermt huidcellen tegen invloeden 
van buitenaf

• Houdt vrije radicalen tegen
 • Onthult een frisse stralende teint

HET GROENE  
ANTI-POLLUTIONCOMPLEX VAN 
NATUURLIJKE ANTI-OXIDANTEN 
EN ORGANISCHE ALGEN: 

4

NEW

NEW

NEW
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Ivory 01

Honey 03

Ivory 01

Honey 03

Ivory 01

Honey 03

NATURAL CONCEALER 
Natuurlijke dekking van donkere kringen, 
tekenen van vermoeidheid en roodheid. 
Voor een gelijkmatige, frisse en stralende 
glow.

NATURAL CONCEALER Q10 
Natuurlijke dekking met een 
samenstelling van actieve  
Q10-ingrediënten.

2
2

2

COVER & CARE STICK 
Dit kleine schoonheidsmiddel is een must-have voor elke 
toilettas. De natuurlijke kleur verbergt roodheid en kleine 
oneffenheden. De formule bevat hamamelis  
(toverhazelaar) om ontstekingen te voorkomen. Nu in 
een nieuwe verpakking.

NATURAL MOUSSE MAKE-UP 
Dit licht romige product smelt op de huid en zorgt 
voor een natuurlijke gloed. De lichte poeder in de 
mousse is ideaal voor iedereen die een matte teint 
wenst.

2IN1 COMPACT FOUNDATION 
De romige 2 in 1 formule verbergt probleemgebieden 
zoals roodheid of vlekken zonder het gezicht te  
maskeren - een must-have voor een perfecte teint,  
8 uur lang.

ILLUMINATING EFFECT FLUID 
Een vloeibare creme formule met licht reflecterende 
pigmenten voor een natuurlijk "Strobing" effect. Het 
ultralichte, zacht glimmende Illuminating Effect Fluid 
geeft de huid een prachtige gloed en is een echte 
all-rounder - ideaal voor de highlight techniek  
"Strobing".

Ivory 01

Honey 03

2

Ivory 01

Honey 03

Almond 05

Sheer Silver 01

Sheer Bronze 02

3

2
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4

Ivory 01

Honey 03

Almond 05

4

Ivory 01

Honey 03

Almond 05

FINE LOOSE MINERAL POWDER
Het fijne minerale poeder, zorgt voor een 
natuurlijk mat effect dankzij de organische
ingrediënten en de licht reflecterende  
mineralen van hoge kwaliteit.

SO FRESH MINERAL ROUGE POWDER
De zijdezachte minerale blusher met biologische 
jojoba-olie en natuurlijke kleurpigmenten geeft de 
wangen in een mum van tijd een vleugje kleur 
en een natuurlijke uitstraling

3

MINERAL COMPACT POWDER
De lavera Mineral Compact Powder biedt een perfecte 
matte afwerking die geschikt is voor elke gelegenheid.  
Fijne kleurpigmenten fixeren concealer en foundation op 
de gewenste plaats. De formule met licht  
reflecterende mineralen verfrist de huid en elimineert 
onregelmatigheden en glans.

Charming Rose 01

Plum Blossom 02

Columbine Pink 07

Pink Harmony 04

TALC

TALC

TALC

NEW

NEW

NEW

NEW
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Golden Sahara 01

Sunset Kiss 02

Classic Nude 01

Soft Cherry 02
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2

2

2

MINERAL SUN GLOW POWDER DUO
De subtiele licht reflecterende bronzing poeder met natuurlijke 
mineralen zorgt voor een geweldige zomerglans. Elk duo bevat 2 
kleuren die perfect bij elkaar passen om de natuurlijke huidskleur te 
optimaliseren of om een natuurlijk bruine huidskleur te creëren.

NATURAL MOUSSE BLUSH
De ultralichte romige formule met waardevolle 
biologische ingrediënten zoals biologische  
bloemboter van rozen en kaasjeskruid, smelt op 
de huid en geeft de wangen zijdezachte accenten.

SOFT GLOWING HIGHLIGHTER
De Soft Glowing highlighter is een geweldige 
allrounder. Subtiele glans creëert prachtige 
highlights en benadrukt de ogen en wangen 
voor een perfecte look.

Shining Pearl 02

Golden Shine 03

TALC
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Eye see you 
met lavera

PRODUCT  
OVERZICHT 
OGEN

 § Oogschaduw met glinstering en prachtige kleureffecten

 § Eyeliner, wenkbrauwpotlood en stylinggel voor perfecte contouren

 § Mascara voor een trendy look

 § Oogschaduw basis voor extra lange houdbaarheid

 § Zachte oogmake-up remover
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VERLEIDENDE WIMPERS 
Met innovatieve Lavera mascara's

Expressieve ogen zijn een must. Dat maakt mascara het meest belangrijke make-upproduct. Alle Lavera mascara’s bevatten  
natuurlijke ingrediënten, zoals een op suiker gebaseerd bindmiddel dat zachtheid, flexibiliteit, stevigheid en grip biedt. Bovendien 
zijn 6 van de 7 Lavera mascara's veganistisch. Niet alle wimpers zijn hetzelfde - ze variëren in lengte, dichtheid en structuur. De Lavera 
Mascara-collectie biedt oplossingen voor alle behoeften van de consument.

MASCARA VOLUME LENGTH MOVEMENT DEFINITION

VOLUME MASCARA

INTENSE VOLUMIZING MASCARA

DEEP DARKNESS MASCARA

NATURAL DEFINITION MASCARA

BUTTERFLY EFFECT MASCARA

POWERFUL LASHES MASCARA

WIST JE DAT?
Mascara is het meest populaire make-upproduct.

(Bron : Statista 2018 )
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Zwart

Zwart

Zwart

Bruin

1

1

2

ONZE  
OOG PRODUCTEN 
IN DETAIL

VOLUME MASCARA
De Volume Mascara geeft een natuurlijk 
volume en is de perfecte mascara voor 
elke dag

INTENSE VOLUMIZING MASCARA
De Intense Volumizing Mascara verdikt wimpers en kan meerdere 
lagen aanbrengen voor een intense wimperlijn. Biedt volume 
en volheid.

NATURAL DEFINITION MASCARA
De Natural Definition Mascara scheidt wimpers, 
zonder dat ze samenklonteren. Met een fijne 
definitieborstel zijn de wimpers perfect  
gedefinieerd.  
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1

Intens Zwart

DEEP DARKNESS MASCARA
Dankzij de diepzwarte minerale kleurpigmenten 
geeft de Deep Darkness Mascara wimpers een 
onweerstaanbaar diepe kleur - voor hypnotische 
kattenogen

1

Zwart

POWERFUL LASHES MASCARA
De Krachtige Mascara voor volume, definitie en lengte in één product. De 
innovatieve High-Tech borstel scheidt wimpers en veroorzaakt indrukwekkende 
bewegingen: elke wimper wordt opgevangen door de rubberen borstel en raakt 
soepel bedekt met de veganistische formule voor een optimaal volume.

LASH CARE SERUM
Extra zorg voor sterkere en herstellende wimpers tijdens de 
nacht, 
Tip: gebruik dit product ook als basis onder de mascara om 
een nog vollere en intense mascara laag te krijgen.

Zwart

1

BUTTERFLY EFFECT MASCARA
De innovatieve vlinderborstel biedt een 3-in-1-effect: 
volume, beweging en definitie - voor een sensuele 
look.

NEW
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Smoky Grey 01

Cappuccino Cream 02

Blue Platinum 07
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De oogschaduw zet 
glinsterende highlights 
neer wanneer deze droog 
wordt aangebracht. Als 
alternatief zorgt een  
druppel water voor 
maximale pigmentatie 
en levendige kleuren 
voor een onmiddellijke 
glamour look.

WET & DRY 
APPLICATION

Lavender Couture 02

Indian Dream 03

QUATTRO 
Brengt de 4 verschillende 
kleuren perfect samen in een 
look.

3 TAL 
KUM

MONO 
Groot assortiment aan 
kleuren en verschillende 
effecten van mat tot
glanzend.

12

2

TAL 
KUM

TAL 
KUM

Golden Glory 01 Shiny Taube 04 Matt’n Cream 08 Matt’n Copper 09 Matt’n Cashmere 17

Golden Copper 25 Matt’n Clay 27 Matt’n Gray 28 Matt’n Ginger 29 Matt’n Coffee 30

Matt’n Biscuit 31 Matt’n Blue 32 Matt’n Violet 33 Matt’n Mauve 34 Matt’n Yogurt 35

Light Sand 36 Edgy Olive 37 Burgundy Glam 38 Shiny Silver 39 Shiny Blossom 40

BEAUTIFUL MINERAL EYESHADOW
De prachtige minerale oogschaduw zorgt voor een levendige en 
egale kleur. De heerlijk zachte textuur met natuurlijke minerale  
kleur pigmenten is gemakkelijk aan te brengen en geeft een  
langdurige kleur.

ILLUMINATING EYESHADOW QUATTRO
Glamour tijd! De illuminating oogschaduw met een multi 
mineraal complex en natuurlijk reflecterende  
pigmenten bieden levendige metaalkleuren en indruk-
wekkende resultaten.

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEWNEW

NEWNEWNEW

NEW

NEW
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LIQUID EYELINER
De Liquid Eyeliner met geselecteerde biologische  
bloem extracten en biologische oliën blijft lang mooi en 
geeft een expressieve uitstraling.

SOFT EYELINER
Dankzij de zachte formule met biologische jojoba-olie kan de eyeliner 
zowel gedetailleerd als met zachte lijnen worden toegepast.

EYEBROW PENCIL
Het wenkbrauwpotlood met de juiste tinten 
is ideaal om de wenkbrauwen op te vullen 
of te accentueren - Voor een natuurlijke 
afwerking.

MATT’N SMOKY EYES
Met het Lavera Matt'n Smoky-oogpotlood kan in een 
mum van tijd een prachtige Smoky Eyes Look worden 
gecreëerd. De zeer aangename formule kan naar 
behoefte worden gemengd van een softe naar intens 
zwarte look.

2

Black 01

Brown 02

Black 01

Golden Brown 04

Brown 02

Blue 05

Grey 03

Green 06

6

Bruin 01

Blond 02
2

1
Black 01

Innovatieve 
duurzame 

verpakking

NEW

NEW
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Transparant

Hazel Blond

2

EYEBROW STYLING GEL
De eyebrow styling gel zet wenkbrauwen in vorm in twee 
stappen: de kam vormt ze, daarna breng je de sneldrogende 
en fixerende gel aan. Dit voor een lang houdende look.

EYE MAKE-UP REMOVER
De oogmake-up remover met een bijzonder milde vormule 
is zacht voor de ogen en verwijdert oogmake-up van huid en 
wimpers, zonder make-up resten op de huid achter te laten.

EYESHADOW BASE
De sneldrogende transparante eyeshadow-basis is een 
must-have voor langdurige en perfecte oogmake-up 
en voorkomt het verplaatsen van de oogschaduw.



Biologische jojoba olie
Vanuit wetenschappelijk opzicht is het een vloeibare wax 
met belangrijke mineralen en vitamines die de huid en lippen 
zijdezacht maken.  
Alle cosmeticaproducten met kleur bevatten biologische 
jojoba olie.

INGREDIENT HOOGTEPUNTEN
Biologische bloesem boter
Lavera's eigen mix van biologische bloesem boter bestaat uit 
biologische cacaoboter, biologische sheaboter, biologische 
kokosolie en extracten van biologische rozen, kaasjeskruid en 
lindebloesem. De kostbare biologische bloesemboter met zijn 
hoogwaardige oliën en extracten zorgt voor ogen, lippen en 
gezicht. 
Dit bevatten alle lip en teintproducten en sommige  
oogproducten.

Mica/Glimmer
Alle poederproducten zijn talkvrij en bevatten in plaats  
daarvan mica. Dit pigment is afgeleid van een gelaagd  
silicaatmineraal en geeft poederproducten een fijne,  
zijdeachtige textuur. Mica is een parelmoerachtig natuurlijk 
en mineraal bestanddeel dat licht reflecteert en een  
stralende teint onthult. 
Alle poederproducten bevatten dit bestanddeel.

Biologische aloë vera
Biologisch aloë vera heeft een hydraterende, verkoelende en 
kalmerende werking op de huid. De plant is rijk aan mineralen, 
vitaminen en aminozuren. Dit vitaliseert en hydrateert de huid. 
De 3 in 1 getinte vochtverzorgende crème, 
oogschaduwbasis, oogmake-up verwijderaar en intense 
nagelgel bevatten de biologische aloë vera.

Biologische argan olie
Biologische arganolie bevat meer dan 80% onverzadigde 
vetzuren en vitamine E. De olie blokkeert vrije radicalen dankzij 
de vitamine E in het product. Het heeft gladmakende,  
verstevigende en kalmerende elementen voor de huid.
Argan olie zit hoofdzakelijk in lipproducten en in  
sommige gezicht en oog producten.

Biologische zoethoutwortel
Biologische zoethoutwortel heeft een kalmerende werking op 
de geïrriteerde huid en versterkt het immuunsysteem.  
Het komt voornamelijk terug in teintproducten en in  
sommige lip- en oogproducten.

Biologische duindoornolie
Deze olie is geperst uit een duindoorn. Het heeft een  
balancerende en regenererende werking op de huid. Waarbij 
huidirritaties worden voorkomen.  
De olie is voornamelijk aanwezig in teintproducten en in 
sommige lip- en oogproducten.

Biologische carnaubawas
Met het extract van de bladeren van een Braziliaanse palm-
boom, dient biologische carnaubawas als een natuurlijk verdik-
kingsmiddel in lippenstiften.  
Vooral lip-producten bevatten carnaubawas.

Biologische camelina olie
De biologische cemelina olie is rijk aan omega-3 en omega-6 
vetzuren, deze olie heeft een voedende werking. 
Een aantal teint- en oogproducten bevatten de camelina 
olie.

19
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Unieke lippen in  
de schijnwerpers

DETAILS 
LIPPRODUCTEN

 § Lipliner om de juiste lip vorm te accentueren

 § Lippenstift voor de ultieme diepe kleur

 § Lipgloss voor een glanzende kleur 



Glossy Lips
Brilliant Care

Colour Intense

21

 − Van een zachte kleur, tot een kleur met grote impact. Onze lipproducten bieden veel 
keuze voor een uniek resultaat

 − Vier kleurgroepen met elk een andere unieke expressie/stijl. Dit dankzij de  
innovatieve ingrediënten voor kleur pigment wat bestaat uit mineralen

 − De lipkleuren gaan samen met de kleur categorieën van onze blushers

Kleur stemmingen voor lipproducten en blushers

Kleurintensiteit tabel

Rood
De “energieke” stemming uit 
zich in diepe sensuele rode 
tinten.

 
Gedurfde accenten !

ENERGIEK

Nude – Bruin
De “harmonieuze” stemming 
heeft karakteristieke  
eigenschappen van een  
harmonieuze look wat tot  
uiting komt in neutrale en 
bruine kleuren.

perfecte neutraliteit !

HARMONIEUS

Mauve – Bessen
De “speelse” stemming staat 
voor een zorgvrije look met 
zachte en levendige bessen 
kleuren. 

Zorgeloos en levendig !

SPEELS

Abricot – Roze
De “kleurrijke” stemming 
brengt helderheid naar boven. 
Dit door het gebruik van een 
gedurfde, felle en opvallende 
roze kleuren.

Adembenemende kleuren !

KLEURRIJK

EEN VLEUGJE NATUUR 
Verleidende lippen met Lavera
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17

6

Matt’n Rose 01

Matt’n Peach 02

Matt’n Red 03

Matt’n Plum 04

Matt’n Pink 05

Matt’n Berry 06

ONZE 
LIP PRODUCTEN  
IN DETAIL

COLOUR INTENSE LIPSTICK
De Colour Intense Lipstick heeft een adembenemend effect met 
dank aan de hoge kwaliteit aan pigmenten, zorgt ook voor een 
zachte verzorging en bescherming – een klassieke lippenstift voor 
elke gelegenheid.

NATURAL MATT’N STAY LIPS
De lavera Matt’n Stay Lips is veelbelovend dankzij 
het indrukwekkende matte effect. Het praktisch 
penseelvormige potlood is ideaal om de lippen op 
te vullen met intense kleur en precisie. Het is een 
natuurlijk en romige formule met biologische 
bloemboter, voortgebracht uit rozen, kaasjeskruid 
en limoen. Dit zorgt voor extra verzorging voor de 
lippen. De minerale kleur pigmenten zorgen voor 
een lang behoudende look – levendig en mat. 

Coral Flash 22Exotic Grapefruit 20 Casual Nude 29Caramel Glam 21 Tender Taupe 30

Deep Red 04 Purple Star 33Maroon Kiss 09 Timeless Red 34Modern Camel 31 Pink Orchid 32

Frosty Pink 19Wild Cherry 14 Pink Fuchsia 16Dainty Rose 35 Beloved Pink 36 Coral Flamingo 37

70% VAN DE VERPAKKINGEN IS GEMAAKT 
VAN NIEUWE MATERIALEN

NEW

NEW
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Magic Red 03 Soft Mauve 11

Berry Passion 06 Hazel Nude 12

Rosy Sorbet 08 Charming Crystals 13

Delicious Peach 09 Powerful Pink 14

Pink 02 Plum 04

Rose 01*
Red 03*

4

Strawberry Pink 02

Oriental Rose 03

Red Cherry 07

Light Hazel 08

BEAUTIFUL LIPS BRILLIANT CARE Q10
De Brilliant Care Lipstick combineert delicate 
kleuren met intensieve zorg. De formule met een 
Q10 actieve ingrediënten samenstelling is een 
must-have voor verleidende lippen en een subtiele 
gloss. 

8

GLOSSY LIPS
Het kleuren palette van de Glossy Lips levert 
onweerstaanbaar glanzende lippen met een 
gloss effect.

4

SOFT LIPLINER
De Soft Lip Liner is ideaal voor een perfect  
gedefinieerde lip contour en maakt het  
mogelijk de lip vorm te veranderen.

SHARPENER
De lavera Sharpener is passelijk voor 
zowel standaard oog en lip potloden 
als jumbo maten. Het is de perfecte 
toevoeging aan de lip producten. 

70% VAN DE VERPAKKINGEN IS GEMAAKT 
VAN NIEUWE MATERIALEN NEW



FSC klimaneutral

AANTREKKELIJKE POS-PRESENTATIE
 − Drie verschillende displays, passend gemaakt voor de benodigdheden van verschillende koop maten.

 − Duidelijke instructies maken de opbouw van de displays makkelijk. 

 − Duurzame materialen zorgen voor het gemakkelijk schoonmaken en onderhouden.

 − Uniek en kenmerkende lavera kleur code.

 − Emotionele communicatie zorgt voor een aantrekkelijk visueel ontwerp om het gevoel van natuurlijke 
cosmetica en de producten te benadrukken.

 − Makkelijke oriëntatie voor de uiteindelijke kopers om visueel de producten te 
onderscheiden in de verschillende sublijnen.

Juridische kennisgeving: 
Datum van publicatie: 11/2018 
Distributie Benelux: Holland Pharma BV
Producent: Laverana GmbH & Co, Duitsland

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid ter 
gevolge van fouten, wijzigingen en typefouten.


