
PRODUCTS 
SUITED FOR 
EVERY SKIN

CHOOSE YOUR MEDICINE



Elke huid is uniek en heeft zijn eigen wensen!   
Daarom is lastig om te kiezen welke producten bij uw huid passen.  BOOZT Cosmetics  

maakt het u makkelijk! We hebben voor u een huidwijzer  ontwikkelt waarmee u makkelijk  
de  producten kiest met de juiste  voedingstoffen om uw huid in optimale conditie te houden.

Met een paar simpele vragen komen we hier tot de ideale combinatie van producten voor jou!
Reinigen + Voeden + Verzorgen, dit zijn de eerste stappen voor een perfecte huid conditie.

START HIER



<TERUG

VROUW MAN

WAT IS UW GESLACHT?

START



<TERUG

ROOD VOCHTARM

NORMAAL TOT VETTE HUID

NORMAAL

DROOG EN VOCHTARM

HOE ZOU U UW HUID OMSCHRIJVEN?

START



<TERUG

GEZICHTSVERZORGING

LICHAAMSVERZORGING

WAT VOOR TYPE VERZORGING ZOEKT U?

START
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PROBLEEMHUID OPLOSSINGEN

DAGELIJKSE VERZORGING

WAT VOOR TYPE  
GEZICHTSVERZORGING ZOEKT U?

START
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18+ 30+ 45+

WAT IS UW LEEFTIJD?

START
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VETTE, BLEKE HUID MET COMEDONEN

NORMALE TOT VETTE HUID

ROOD, DROOG EN VOCHTARM

DROOG EN VOCHTARM

HOE ZOU U UW HUID OMSCHRIJVEN?

START
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VETTE, BLEKE HUID MET COMEDONEN

NORMALE TOT VETTE HUID

ROOD, DROOG EN VOCHTARM

DROOG EN VOCHTARM

HOE ZOU U UW HUID OMSCHRIJVEN?

START
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VETTE, BLEKE HUID MET COMEDONEN

NORMALE TOT VETTE HUID

ROOD, DROOG EN VOCHTARM

DROOG EN VOCHTARM

HOE ZOU U UW HUID OMSCHRIJVEN?

START



<TERUG

DROGE HUID MET SCHILFERTJES

RODE, DROGE HUID MET SCHILFERTJES

HORIZONTALE LIJNTJES, VERSLAPT

VALE ROKERS HUID LITTEKENS

VERSLAPTE OOG HUID

ZONBESCHADIGING EN RIMPELS

DROOG EN RIMPELS

DONKERE KRINGEN EN VOCHT WALLEN

DROGE PLEKJESPASSIVE ACNE

MILLIA EN COMEDONENVERTICALE DROOGTE RIMPELTJES

ZONBESCHADIGING PIGMENT VLEKJES

HOE ZOU U UW  
HUIDPROBLEEM OMSCHRIJVEN?

START



<TERUG

Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

DEEP MOISTURIZER Hyaluronic Acid Essence 
Voor 24 uur hydratatie van de huid. Een perfecte 

voedingsbron voor het collageen. 

START
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Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

ANTI ACNE Azelaic Acid Essence 
Vermindert de talgaanmaak, verfijnt de poriën 

en werkt geneeskrachtig op ontstekingen.

START



<TERUG

Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

CELLULAR RENEWAL Plant Placenta Essence 
Deze samenstelling van ingrediënten beschermt  

en hydrateert de huid. 

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

DEEP MOISTURIZER Hyaluronic Acid Essence 
Voor 24 uur hydratatie van de huid. Een  

perfecte voedingsbron voor het collageen. 

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

CELLULAR RENEWAL Plant Placenta Essence 
Deze samenstelling van ingrediënten  

beschermt en hydrateert de huid. 
 

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

START



<TERUG

Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

SKIN FIRMING Collagen Essence 
Krachtige samenstelling voor een  

verslapte huid. Het maakt de huid weer  
stevig en laat de huid stralen. 

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

ANTI PIGMENT Azelaic Acid Essence 
Azelaïnezuur verweekt het buitenste  

laagje van de huid en zorgt dat de huid  
minder kleurstof aanmaakt.

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

ANTI ACNE Azelaic Acid Essence 
Vermindert de talgaanmaak, verfijnt de poriën 

en werkt geneeskrachtig op ontstekingen.

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

ULTIMATE PROTECTION Q10 Essence 
Zeer krachtige anti-aging essence. Het stimuleert 

de celfuncties en werkt als een antioxydant. 

START
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Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

ANTI ACNE Azelaic Acid Essence 
Vermindert de talgaanmaak, verfijnt de poriën 

en werkt geneeskrachtig op ontstekingen.

START
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DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

SPARKLING EYE Eye Elastacy Essence 
Super krachtige samenstelling voor perfecte ogen. 

Het lift de huid rond de ogen en vermindert rimpels.

START
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Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

ANTI WRINKLE Botulinum Toxin Essence 
Het vermindert rimpels van buitenaf.  

Voedt de huid en laat deze weer stralen. 

START
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Gebruik de BOOZT Essences met de BOOZT Dermaroller voor een  
super effect. ’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde  
huid. Neem enkele druppels en masseer de Essence in de huid totdat  
het helemaal is opgenomen. Breng daarna uw crème aan. Na openen  
van het product de kuur binnen een maand afmaken.

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

BOOZT DERMAROLLER Gebruik de BOOZT  
Dermaroller 2 tot 3 keer per week voor een  
optimale verbetering van uw huid. Rimpels,  
littekens en grove poriën verminderen en fijne 
lijntjes verdwijnen. 

ANTI AGING Hexapeptide Essence 
Herstelt en versterkt de elasticiteit van de  
huid. Vermindert rimpels en versterkt de  
natuurlijke barrièrefunctie van de huid. 

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

START



<TERUG

DÉ OPLOSSING VOOR UW HUIDPROBLEEM

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

’s Morgens en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Neem enkele 
druppels en masseer de Essence in de huid totdat het helemaal is opgenomen. 
Breng daarna uw crème aan. Na openen van het product de kuur binnen een 
maand afmaken.

SPARKLING EYE Eye Elastacy Essence 
Super krachtige samenstelling voor perfecte ogen. 

Het lift de huid rond de ogen en vermindert rimpels.

START



BOOZT CLEANSING FOAM Dit reinigingsproduct is 
een zacht product die de PH waarde van de huid 
herstelt en de (onzuivere) huid reinigt. 

BOOZT FACIAL SCRUB Een zachte scrub om de  
dode huidcellen te verwijderen en de huid diep te 
reinigen. De schurende werking van de kristallen heeft 
het effect van een microdermabrasiebehandeling. 

BOOZT BEAUTY LOTION Een zachte, reiningende 
sensatie. De BOOZT Beauty Lotion reinigt de huid, 
sluit de poriën en is een goede voorbereider  
voor uw serum, essence of crème die u daarna 
kunt opbrengen. 

BOOZT MAKE-UP REMOVER Een unieke formule.  
De actieve ingrediënten van verschillende planten- 
extracten verwijderen snel en zorgvuldig alle make-up 
resten, dode huidcellen en andere onzuiverheden. 
Een instant product voor een snelle reiniging.

REINIGING SCRUB LOTION MAKE-UP REMOVER

EEN GOEDE REINIGING IS HET HALVE WERK

START
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BOOZT BALANCE OIL Een rijk, puur natuurlijk  
multiproduct voor huid en haar. Slechts enkele 
druppels geven de huid veerkracht, de huid gaat 
stralen en uw haren gaan glanzen. Werkt zuiverend, 
huidvernieuwend en herstellend. 

BOOZT RELAXING OIL Een rijk, puur natuurlijk multi- 
product voor huid en haar. Slechts enkele druppels 
geven de huid veerkracht, de huid gaat stralen en 
uw haren gaan glanzen. De olie is zeer geschikt 
voor rimpels en littekens en werkt huidvernieuwend. 

BOOZT VITALITY OIL Rijk en puur natuurlijk  
multiproduct voor huid en haar. Slechts enkele 
druppels geven de huid veerkracht, de huid gaat 
stralen en uw haren gaan glanzen. BOOZT Vitality 
Oil werkt opfrissend en geeft een vitaal gevoel. 

BOOZT SMOOTH BODY CREAM Is ontwikkeld  
voor een droge en extreem droge huid. BOOZT 
Smooth Body Cream herstelt de droge huid en 
geeft glans aan de huid. 

VERZORGING VOOR HET HELE LICHAAM

START
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BOOZT STRICTLY MEN SERUM Perfecte dagelijkse 
verzorging voor de veeleisende mannenhuid.  
Dit serum aanbrengen na het scheren of douchen, 
daarna de BOOZT Strictly Men Cream aanbrengen. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN WASH Dit reinigingsproduct 
is een zacht product dat de PH waarde van de  
huid herstelt en de (onzuivere) huid reinigt.  
Gebruik hierna het BOOZT Strictly Men Serum  
en vervolgens de BOOZT Strictly Men Cream.

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING REINIGING

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

START
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BOOZT STRICTLY MEN SERUM Perfecte dagelijkse 
verzorging voor de veeleisende mannenhuid.  
Dit serum aanbrengen na het scheren of douchen, 
daarna de BOOZT Strictly Men Cream aanbrengen. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN WASH Dit reinigingsproduct 
is een zacht product dat de PH waarde van de  
huid herstelt en de (onzuivere) huid reinigt.  
Gebruik hierna het BOOZT Strictly Men Serum  
en vervolgens de BOOZT Strictly Men Cream.

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING REINIGING

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

START
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BOOZT STRICTLY MEN OIL Dit slimme multi- 
product is uitstekend geschikt voor een droge  
en veeleisende mannenhuid. Het voedt de huid  
en geeft een zacht en ontspannen gevoel.  
Zeer geschikt voor extreem droge huiden. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN OIL Dit slimme multi- 
product is uitstekend geschikt voor een droge  
en veeleisende mannenhuid. Het voedt de huid  
en geeft een zacht en ontspannen gevoel.  
Zeer geschikt voor extreem droge huiden. 

BOOZT STRICTLY MEN WASH Dit reinigingsproduct 
is een zacht product dat de PH waarde van de  
huid herstelt en de (onzuivere) huid reinigt.  
Gebruik hierna het BOOZT Strictly Men Serum  
en vervolgens de BOOZT Strictly Men Cream.

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING REINIGING

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

START



<TERUG

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

BOOZT STRICTLY MEN SERUM Perfecte dagelijkse 
verzorging voor de veeleisende mannenhuid.  
Dit serum aanbrengen na het scheren of douchen, 
daarna de BOOZT Strictly Men Cream aanbrengen. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN CREAM Hydraterende crème 
voor de mannenhuid. Bijzonder geschikt na het 
scheren en douchen. Gebruik de crème na het 
aanbrengen van het BOOZT Strictly Men Serum. 
Voor langdurige hydratatie. 

BOOZT STRICTLY MEN WASH Dit reinigingsproduct 
is een zacht product dat de PH waarde van de  
huid herstelt en de (onzuivere) huid reinigt.  
Gebruik hierna het BOOZT Strictly Men Serum  
en vervolgens de BOOZT Strictly Men Cream.

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING REINIGING

START
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BOOZT ENERGY SERUM Herstelt de huidcellen en 
zorgt voor een langdurige hydratie. BOOZT Energy 
Serum is ontwikkeld voor een goede vochtbalans. 
Het vermindert de fijne lijntjes en geeft volume  
aan het gezicht. Het verbetert de microcirculatie. 

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 

BOOZT NIGHT CREAM Een volle, voedende crème 
voorzien van alle vitamines die de huid nodig heeft. 
Deze crème heeft een hoog gehalte aan plantaar-
dige oliën. Door de rijke substantie is deze crème 
uitermate geschikt als nacht crème. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

START
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BOOZT SKIN REPAIR SERUM Dit serum is  
bedoeld om de huidcellen te herstellen en een 
lange hydratatie te behouden. Heerlijk product  
om de huid weer in evenwicht te brengen.  
Het voelt licht tintelend aan bij het opbrengen. 

BOOZT DAY CREAM Een voedende crème voorzien 
van alle vitamines die de huid nodig heeft. Deze 
crème heeft een hoog gehalte aan plantaardige 
oliën. Breng na het reinigen aan op de huid. 

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING
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BOOZT ENERGY SERUM Herstelt de huidcellen en 
zorgt voor een langdurige hydratie. BOOZT Energy 
Serum is ontwikkeld voor een goede vochtbalans. 
Het vermindert de fijne lijntjes en geeft volume  
aan het gezicht. Het verbetert de microcirculatie. 

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 
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BOOZT SKIN REPAIR SERUM Dit serum is  
bedoeld om de huidcellen te herstellen en een 
lange hydratatie te behouden. Heerlijk product  
om de huid weer in evenwicht te brengen.  
Het voelt licht tintelend aan bij het opbrengen. 

BOOZT ENERGY CREAM Deze zachte crème  
is ontwikkeld voor een huid die vaal, bleek en  
dof is. Het stimuleert de microcirculatie,  
hydrateert en maakt de huid glad en egaal.  

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 
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BOOZT ANTI-AGING SERUM Geeft de huid bij  
dagelijks gebruik een intense “boozt”. Stimuleert  
de microcirculatie, verbetert de hydratatie,  
vermindert rimpels en een verslapte huid. 

BOOZT ANTI-AGING MASK Weldadig masker  
voor een zijdezachte huid. Vermindert de tekenen 
van het ouder worden, geeft een vol en jeugdig 
uiterlijk. Zeer geschikt voor een verslapte, ouder 
wordende rokershuid. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 

BOOZT NIGHT CREAM Een volle, voedende crème 
voorzien van alle vitamines die de huid nodig heeft. 
Deze crème heeft een hoog gehalte aan plantaar-
dige oliën. Door de rijke substantie is deze crème 
uitermate geschikt als nacht crème. 
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BOOZT ANTI-AGING SERUM Geeft de huid bij  
dagelijks gebruik een intense “boozt”. Stimuleert  
de microcirculatie, verbetert de hydratatie,  
vermindert rimpels en een verslapte huid. 

BOOZT ANTI-AGING MASK Weldadig masker  
voor een zijdezachte huid. Vermindert de tekenen 
van het ouder worden, geeft een vol en jeugdig 
uiterlijk. Zeer geschikt voor een verslapte, ouder 
wordende rokershuid. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT DAY CREAM Een voedende crème voorzien 
van alle vitamines die de huid nodig heeft. Deze 
crème heeft een hoog gehalte aan plantaardige 
oliën. Breng na het reinigen aan op de huid. 

BOOZT NIGHT CREAM Een volle, voedende crème 
voorzien van alle vitamines die de huid nodig heeft. 
Deze crème heeft een hoog gehalte aan plantaar-
dige oliën. Door de rijke substantie is deze crème 
uitermate geschikt als nacht crème. 
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DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT ENERGY SERUM Herstelt de huidcellen en 
zorgt voor een langdurige hydratie. BOOZT Energy 
Serum is ontwikkeld voor een goede vochtbalans. 
Het vermindert de fijne lijntjes en geeft volume  
aan het gezicht. Het verbetert de microcirculatie. 

BOOZT ENERGY CREAM Deze zachte crème  
is ontwikkeld voor een huid die vaal, bleek en  
dof is. Het stimuleert de microcirculatie,  
hydrateert en maakt de huid glad en egaal.  

BOOZT HYDRA CREAM Deze heerlijke rijke  
crème hydrateert de huid. Kan gebruikt worden  
als dag en nacht verzorging, maar ook fantastisch 
te combineren met de anti-aging lijn. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 
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DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT SKIN REPAIR SERUM Dit serum is  
bedoeld om de huidcellen te herstellen en een 
lange hydratatie te behouden. Heerlijk product  
om de huid weer in evenwicht te brengen.  
Het voelt licht tintelend aan bij het opbrengen. 

BOOZT ENERGY CREAM Deze zachte crème  
is ontwikkeld voor een huid die vaal, bleek en  
dof is. Het stimuleert de microcirculatie,  
hydrateert en maakt de huid glad en egaal.  

BOOZT ANTI-AGING CREAM Een volle crème 
die de huid lift en verstrakt. Het stimuleert de 
microcirculatie van de huid en vermindert rimpels. 
Zeer geschikt voor een verslapte huid. Perfecte 
anti-aging crème. Bijzonder geschikt in combinatie 
met de BOOZT Hydra Cream. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING 
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BOOZT ANTI-AGING SERUM Geeft de huid bij  
dagelijks gebruik een intense “boozt”. Stimuleert  
de microcirculatie, verbetert de hydratatie,  
vermindert rimpels en een verslapte huid. 

BOOZT SPECIAL EYE CREAM Perfecte verzorging  
voor de ogen. Het simuleert de microcirculatie, 
hydrateert en vermindert de rimpels om de ogen. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT NIGHT CREAM Een volle, voedende crème 
voorzien van alle vitamines die de huid nodig heeft. 
Deze crème heeft een hoog gehalte aan plantaar-
dige oliën. Door de rijke substantie is deze crème 
uitermate geschikt als nacht crème. 

BOOZT ENERGY CREAM Deze zachte crème  
is ontwikkeld voor een huid die vaal, bleek en  
dof is. Het stimuleert de microcirculatie,  
hydrateert en maakt de huid glad en egaal.  
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BOOZT EXCELLENT SERUM Voedt de huid compleet.  
Het hoge gehalte aan hyaluronzuur, soja en 
aminozuren dragen bij aan een gezonde vitale en 
stralende huid. Rimpels vermin deren, de circulatie 
verbetert en de huid wordt intens gehydrateerd. 

BOOZT SPECIAL EYE CREAM Perfecte verzorging  
voor de ogen. Het simuleert de microcirculatie, 
hydrateert en vermindert de rimpels om de ogen. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT NIGHT CREAM Een volle, voedende crème 
voorzien van alle vitamines die de huid nodig heeft. 
Deze crème heeft een hoog gehalte aan plantaar-
dige oliën. Door de rijke substantie is deze crème 
uitermate geschikt als nacht crème. 

BOOZT EXCELLENT CREAM De koningin van de 
crèmes met alle noodzakelijke stoffen om de huid 
optimaal te voeden, te hydrateren en te herstellen. 
De rijke emulsie geeft direct een zacht gevoel.  
Perfecte combinatie met het BOOZT Excellent Serum.
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BOOZT SPECIAL EYE CREAM Perfecte verzorging  
voor de ogen. Het simuleert de microcirculatie, 
hydrateert en vermindert de rimpels om de ogen. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT EXCELLENT CREAM De koningin van de 
crèmes met alle noodzakelijke stoffen om de huid 
optimaal te voeden, te hydrateren en te herstellen. 
De rijke emulsie geeft direct een zacht gevoel.  
Perfecte combinatie met het BOOZT Excellent Serum.

BOOZT ENERGY SERUM Herstelt de huidcellen en 
zorgt voor een langdurige hydratie. BOOZT Energy 
Serum is ontwikkeld voor een goede vochtbalans. 
Het vermindert de fijne lijntjes en geeft volume  
aan het gezicht. Het verbetert de microcirculatie. 

BOOZT ANTI-AGING CREAM Een volle crème 
die de huid lift en verstrakt. Het stimuleert de 
microcirculatie van de huid en vermindert rimpels. 
Zeer geschikt voor een verslapte huid. Perfecte 
anti-aging crème. Bijzonder geschikt in combinatie 
met de BOOZT Hydra Cream. 
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BOOZT SPECIAL EYE CREAM Perfecte verzorging  
voor de ogen. Het simuleert de microcirculatie, 
hydrateert en vermindert de rimpels om de ogen. 

SERUM DAGVERZORGING NACHTVERZORGING  EXTRA

DEZE PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR UW HUID

Een stralende huid begint bij een goede reininging. Is de huid niet gereinigd  
dan zullen de producten hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Laat uw huid  
natuurlijk stralen en start elke dag met de reiniging van BOOZT Cosmetics.

REINIGING

BOOZT EXCELLENT CREAM De koningin van de 
crèmes met alle noodzakelijke stoffen om de huid 
optimaal te voeden, te hydrateren en te herstellen. 
De rijke emulsie geeft direct een zacht gevoel.  
Perfecte combinatie met het BOOZT Excellent Serum.

BOOZT EXCELLENT SERUM Voedt de huid compleet.  
Het hoge gehalte aan hyaluronzuur, soja en 
aminozuren dragen bij aan een gezonde vitale en 
stralende huid. Rimpels vermin deren, de circulatie 
verbetert en de huid wordt intens gehydrateerd. 

BOOZT ANTI-AGING CREAM Een volle crème 
die de huid lift en verstrakt. Het stimuleert de 
microcirculatie van de huid en vermindert rimpels. 
Zeer geschikt voor een verslapte huid. Perfecte 
anti-aging crème. Bijzonder geschikt in combinatie 
met de BOOZT Hydra Cream. 
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