
La Biosthetique heeft sinds kort een nieuwe  
verzorgingslijn voor de huid en het haar: Natural 
Cosmetic. Hierin zijn alleen biologische ingrediën-
ten en bestanddelen van natuurlijke oorsprong  
gebruikt. Natural Cosmetic mag daarom het 
wereldwijd erkende Ecocert kwaliteitslabel dragen. 
Dit  wordt toegekend aan producten die garant 
staan voor biologische zuiverheid en ecologische 
verdraagzaamheid. Joyce Heerings van Intercoif-
fure Pierre by Joyce Heerings werkt met Natural 
Cosmetic. Joyce: ‘Alle La  Biosthetique producten 
zijn gemaakt met hoogwaardige bestanddelen, 
bij Natural Cosmetic zijn die ook nog eens voor 
een belangrijk deel van biologische oorsprong!’

Bewust leven
‘Bewust leven en luxueus genieten gaan bij  
Natural Cosmetic heel goed samen’, vertelt Joyce. 
‘Veel mensen vinden gezondheid en duurzaam-
heid belangrijk, maar ze vinden het ook heerlijk 
om zich van tijd tot tijd te verwennen. Dat kan nu! 
Want naast een uitgebreide keuze aan styling- en 
verzorgingsproducten voor het haar heeft Natural 
Cosmetic ook een groot aantal huid- en lichaams-
verzorgingsproducten. De rijke Crème Corporelle 
bijvoorbeeld, die zorgt voor een weldadig gevoel 
en een strakke, zachte lichaamshuid. ‘

Extreem gevoelige huid
Als je een extreem gevoelige huid hebt, of  
wanneer je huid door  medicijngebruik  weinig 
meer verdraagt, zijn de producten van Natural Cos-
metic een uitkomst. Ze zijn vrij van synthetische 
kleur-, geur- en verzorgingsstoffen, siliconen,  
paraffineolie en parabenen en ze bevatten  
geen synthetische verstevigende harsen. Zuiver, 
geneeskrachtig water uit Bad Liebenzell in het 
Zwarte Woud en de zorgvuldig geselecteerde 
natuurlijke en biologische bestanddelen zorgen 
ervoor dat het haar en de huid intensief gevoed 
worden, zodat de natuurlijke balans zich herstelt. 
Joyce is enthousiast over de Huile Nourissante, 
een spabehandeling voor het haar met een olie 
die heerlijk naar citrusvruchten ruikt. ‘We verwar-
men die olie en masseren hem zachtjes in de 
hoofdhuid en het haar. Een superontspannende 
behandeling die intensief voedt waardoor droog 
en weerbarstig haar weer glans en veerkracht  
krijgt. Een echte verwenbehandeling!’
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Natural Cosmetic, een bijzondere  
verzorgingslijn voor het haar én de huid 

Mooi zijn in harmonie met de natuur
Als je jezelf wilt verwennen, kies je voor het beste. Dan wil je pure pro-
ducten voor natuurlijk mooi haar en een verzorgde huid. Producten met 
ingrediënten in hun zuiverste vorm, waarvan je onbezorgd kunt genieten. 
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