
de eindejaarsperiode
I S  DE  MOOISTE  T I JD  VAN HET  JAAR

met de mooiste cadeautjes! 



I NTRO

De kerstperiode is zonder twijfel de gezelligste 
tijd van het jaar. Buiten mag het donker en koud 
zijn, maar binnen is het lekker warm en knus. 
Een zachtjes knisperend haardvuur. 
Een feestelijk gedekte tafel waarop straks een 
overheerlijk menu geserveerd wordt. En een mooi 
versierde kerstboom met een berg pakjes eronder. 
Tel jij de dagen ook af? 

Cadeautjes geven is minstens even leuk als 
cadeautjes krijgen. Zeker wanneer je iemand weet 
te verrassen met het perfecte geschenk. 
Kan je wat inspiratie gebruiken voor je aan de 
zoektocht begint? Wij kozen tien cadeautjes uit 
waarmee je gegarandeerd een brede glimlach op 
het gezicht van de ontvanger tovert. 



1 .  THREE  FOR YOU AND ME 

Op zoek naar een origineel en betaalbaar 
cadeautje? Met deze set geef je niet alleen twee 
heerlijk geurende skin washes uit de Aromatherapy 
Essentials collectie cadeau, maar ook Body 
Wonder Towel, een scrubdoek waarmee je de 100% 
plantaardige douchegels weelderig kan laten 
schuimen. Je kan kiezen uit acht verrassende duo’s, 
voor elk wat wils dus. De flesjes passen in de 
handbagage, maar vergis je niet: dankzij de 
geconcentreerde formule staat één flesje voor 
maar liefst 80 keer douchen. Het ideale cadeautje 
voor wie graag reist. Of verras je geliefde met 
deze set (en geniet er stiekem zelf mee van). 
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2 .  PREB IOT IC  SK IN  LOT ION &    
   PURE  SHAMPOO

Ook dit jaar viel RainPharma in de prijzen. 
Prebiotic Skin Lotion en Pure Shampoo ontvingen 
een SenseSations Beauty Award van Feeling en 
Gael. Om deze toppers in de spotlights te zetten, 
stopten we ze in een feestelijke gouden box. 
Prebiotic Skin Lotion is een revolutie in 
plantaardige huidverzorging. Een perfecte mix 
van natuurzuivere oliën en boters beschermt, 
verzorgt en kalmeert de huid. Met Pure Shampoo 
trakteer je je lokken op een 100% natuurlijke 
wasbeurt. Twee producten die het hart van 
elke beautylover sneller zullen doen slaan! 
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3 .  A  WONDERFUL  G I FT  FROM   
   NATURE

Een douchegel als kerstcadeau: op het eerste zicht 
lijkt het misschien een banaal geschenk, maar onze 
Aromatherapy Essentials Skin Washes bewijzen 
het tegendeel. In deze box vind je een grote, 
stijlvolle fles 100% plantaardige skin wash op basis 
van essentiële olie. Die maakt je huid zijdezacht 
en trakteert je tegelijk op een heerlijk geurende 
douche-ervaring. De geur van dennenolie past 
perfect bij de kerstperiode. Of ga voor één van 
de zeventien andere natuurlijke geuren, 
zoals onze jongste telg Frankincense (wierook). 
In combinatie met Liu’s Magic Sponge, 
een plantaardige konjac-spons, zijn de 
geconcentreerde douchegels extra zuinig in 
gebruik. Zo geniet je een jaar lang van je 
favoriete geur. 
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4 .  A  PERFECT  TEN ESSENT IAL    
   O I LS  +  D I F FUSER 

Een huis dat altijd lekker ruikt: als dat geen 
prachtig cadeau is. In de donkere maanden maken 
we het binnen graag gezellig met geurkaarsen. 
Die zijn helaas niet zo goed voor de luchtkwaliteit 
in huis. Een Aroma Diffuser is een gezond 
alternatief: je geniet van sfeervol licht en een 
heerlijk geurtje zonder de nadelen. De ‘A Perfect 
Ten’ set bevat tien flesjes essentiële olie, perfect 
om het gamma te ontdekken en je favoriet uit te 
zoeken. Of geef iemand zijn of haar favoriete 
geurtje cadeau: alle varianten zijn immers ook 
afzonderlijk te koop. Stuk voor stuk zijn het 
verrassende, natuurlijke geuren: van kruidige salie 
voor de keuken tot rustgevende lavendel voor de 
slaapkamer. Wat heb je nog meer nodig om de 
winter door te komen? 
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5 .  A  PERFECT  TEN 
   SK IN  WASHES

Kiezen is verliezen. Met deze luxueuze set 
geef je een geurige ontdekkingsreis cadeau. 
De eerste tien geuren uit onze Aromatherapy 
Essentials collectie brachten we samen in een 
mooie box. Elk flesje staat voor een unieke 
douche-ervaring: van ontspannend tot opbeurend, 
van kalmerend tot oppeppend. Maar je kan onze 
Skin Washes ook als handzeep gebruiken. 
Verspreid ze overal in huis: zet een flesje in de 
badkamer, in de keuken, in het toilet. Of neem 
ze makkelijk mee in je sporttas of tijdens een 
weekendje weg. Op zoek naar een klein en stijlvol 
cadeautje voor de gasten aan je feesttafel? 
Plaats op elk bord een flesje skin wash!
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6 .  LOVE THE  SK IN  YOU ’RE  IN

Met deze travel- en giftset geef je iemand een 
stralende huid cadeau. ‘Love the skin you’re in’ 
is de ideale kennismaking met de 100% 
plantaardige gelaatsverzorgingslijn van 
RainPharma. Zes reinigende en verzorgende 
producten leiden je in zes stappen naar een 
betere huid. Ze zijn geschikt voor elk huidtype, 
dus daar hoef je je alvast geen zorgen over te 
maken. En omdat ze mee mogen in de handbagage, 
zijn ze ook ideaal voor globetrotters. 
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7 .  SHOWER OR IG INALS  &   
   BATHROOM ESSENT IALS

Een cadeautje waarmee je zowel je schoonvader 
als je jongere zusje blij maakt? Het bestaat! 
Deze twee boxen bevatten de klassiekers uit ons 
gamma, de allereerste producten waarmee we 
RainPharma jaren geleden op de kaart zetten. 
Onze bestseller After Oil, nog steeds de favoriet 
van velen, en RainPharma’s douchespons, 
gemaakt van natuurlijke voedingsvezels en 
zuiverende houtskool, mochten niet ontbreken. 
De stijlvolle zwarte flessen en de natuurlijke 
geuren maken van deze (h)eerlijke 
doucheproducten must-haves in elke badkamer!
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8 .  BONJOUR & BONSOIR

Beauty-experts, levensgenieters en luxepaardjes 
zullen gegarandeerd verkocht zijn wanneer ze 
de Bonjour of Bonsoir producten in hun pakje 
aantreffen. Deze premium verzorgingsproducten 
zitten boordevol essentiële oliën en natuurlijke 
krachtpatsers. Die trakteren je op een geurige 
ervaring én maken komaf met een droge huid. 
Bonjour is een ochtendritueel dat ervoor zorgt 
dat je de dag energiek en geïnspireerd begint. 
Met Bonsoir sluit je de dag ontspannen en in 
harmonie af. Baden in luxe, letterlijk. 
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9 .  G I FT  SET 
   HAND-SOME-HANDS

De Hand-some-hands box bevat een milde 
handzeep en een verzorgende handcrème: 
twee allrounders die het altijd goed doen. 
Beide producten zijn 100% plantaardig en staan 
stijlvol in elk interieur: naast de wasbak in de 
keuken, aan de lavabo in de badkamer of in het 
kleinste kamertje. Welke van de drie geuren je ook 
kiest, dit is een cadeautje waar je iedereen blij mee 
maakt. Ook perfect voor wie een kleine attentie 
zoekt om de gastvrouw of gastheer te bedanken. 
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1 0 .  SACRED SEVEN BODY 
    REPA IR  O I L

Met Sacred Seven Body Repair Oil, onze premium 
droge lichaamsolie, geef je een zalig 
verwenmomentje cadeau. Of beter gezegd: 
een hele hoop verwenmomentjes. De unieke mix 
van zeven kostbare plantaardige oliën herstelt, 
verzacht en beschermt de huid. De zacht zoete 
geur van plantenexctracten dompelt je zintuigen 
onder in een heerlijke rust. Zeker in de winter, 
wanneer je huid onder de kou lijdt, is Sacred Seven 
Body Repair Oil een pure weldaad. Het perfecte 
cadeautje voor wie houdt van cocoonen!
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JE  BENT  H I ER  WELKOM:


