
Met de geur PINK laat je je omarmen 
door een heerlijke warme, zachte geur.
Deze geur bestaat uit de volgende 
noten: TOPNOTEN Crystal Musk, 
Bergamot, Oranjebloesem en 
Framboos. HARTNOTEN Ylang 
Ylang, Jasmijn en Gouden Musk. 
BASISNOTEN Musk, Amber, Patchouli 
en Egyptische Papyrus.

Met de geur GREEN bevind je je in 
een vrolijke omgeving die je wakker en 
fris houdt. Je ruikt de natuur en frisheid.
Deze geur bestaat uit de volgende 
noten: TOPNOTEN Citroen, Limoen, 
Sinaasappel. HARTNOTEN Lelietje van 
Dalen, groen blad, Jasmijn, Lavendel, 
Roos BASISNOTEN Gourmand hout, 
Patchouli, Sandelhout, Vetiver.

HAND  &  BODY  WASH  
Een verfrissende douche met de Beautiful by SIS Hand & Body Wash. 
Het doucheschuim heeft de heerlijke geur van de PINK of GREEN lijn. Niet 
alleen voor de badkamer, maar ook handig in je keuken en toilet om je 
handen te wassen. 

Bevat Vitamine B5 en Amarant zaad extract. Vrij van PEG, SLES en SLS. 
Vitamine B5 en Amarant zorgen ervoor dat de bodywash de natuurlijke 
balans van de huid in stand houdt en maakt de huid gladder en zachter. 
Het biedt natuurlijke voeding en hydratatie. Bovenal versterkt en regelt 
het de lipidenlaag van de huid, wat het geschikt maakt voor de droge en 
vochtarme huid.

HAND  &  BODY  LOTION 
Na een verfrissende douche of bad, verwen je je huid met Beautiful by SIS 
Hand & Body Lotion uit dezelfde geurlijn. Kies uit de heerlijke geuren van de 
PINK of GREEN lijn, passende bij de gelegenheid, het moment van de dag of 
de ‘mood’ waarin je bent. Geniet van de heerlijke rijke texturen die jouw huid 
comfortabel en zijdezacht aan laat voelen.

Bevat Amandelolie, Zonnebloemolie, Glycerine, Melkzuur en Aqua Cac-
teen. De lotion is voedend en hydraterend voor de huid, geschikt voor alle 
huidtypen. Het helpt de droge en ruwe huid te verzachten, iets wat je direct 
voelt. De lotion trekt snel in en laat geen vettig laagje achter. Je huid voelt 
zijdezacht en comfortabel aan!

Made in NL * Private Label 
Ontwikkeld  &  geproduceerd in eigen beheer

BODY & LIFESTYLE



BEAUTIFUL  FACE  OIL 
HYDRATATIE – VOEDING – BESCHERMING - ANTI-AGING
Ontdek de Beautiful Face Oil en je wilt niets anders meer! 
Dankzij de speciale lipidenstructuur wordt de olie direct door de huid opgenomen, het laat dus  
geen vettig laagje achter! Het dringt door tot in de lipidenlaag van de huid, waar alle oliën hun 
werking kunnen doen. De Face Oil hydrateert, revitaliseert en beschermt je huid door de bijzondere  
plantoliën zoals Amandelolie, Jojoba olie, Soja olie, Teunisbloemolie, Rozenbottelolie en Zonne-
bloemolie. De Face Oil laat de droge, schilferige en ruwe huid weer zijdezacht aanvoelen. Bij een 
gecombineerde huid normaliseert het de talgproductie en helpt het poriën verfijnen. 
De olie dankt de heerlijke geur aan de etherische oliën van Sinaasappel, Lavendel, Roos, Rozemarijn, Geranium 
en Koriander. De olie is vrij van minerale oliën, siliconenoliën, parabenen, conserveermiddel en parfum. Bevat 
uitsluitend natuurlijke plantoliën en etherische oliën.
 
Toepassing: bij voorkeur ‘s avonds op een gereinigde huid aanbrengen. Bij een droge huid of koud weer kun je 
deze olie ook in de ochtend gebruiken, onder de crème. Zo ook wanneer je je in droge ruimten bevindt, zoals 
een ruimte met airconditioning, cv of haardvuur. Stem de hoeveelheid af op je huidtype, een droge huid wat 
extra’s ten opzichte van een gecombineerde of vette huid. 

DIFFUSER   
Verrijk je huis met de luxe geurstokjes van bbSIS. Een mooie eyecatcher 
voor in elk gedeelte van je huis, kantoor, salon of winkel. De houten stokjes 
absorberen de speciale blend van de geur en verspreiden deze in de lucht. 
Onze geuren gaan gemiddeld vier tot acht weken mee, dus een lange tijd 
heb je er geen omkijken naar. Merk je dat de geur iets afneemt? Draai de 
stokjes even om en je geniet weer lange tijd van jouw favoriete geur. De 
gemiddelde levensduur van onze geuren varieert afhankelijk van de 
omgeving waarin ze worden gebruikt.

HOME  SPRAY 
Creëer direct een unieke geurbeleving met bbSIS Home Spray Pink en 
Green. Fris je ruimtes op en verdrijf onaangename geurtjes met de 
stijlvolle Home Sprays. Een paar keer sprayen is voldoende om de 
hele ruimte te verfrissen. De Home Spray is tevens geschikt voor 
kleding en beddengoed! Of spray jouw favoriete geur op een wasbal 
en gooi hem in de wasmachine of droger om jouw was heerlijk te 
laten ruiken.

www.bbsis.nl
Beautiful by SIS in jouw salon of zaak?

Neem contact op via: 
info@pbcosmetix.com of

06-53 52 53 13 


