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Eye Care 

 

Eye Contour Lifting Gel 

Ultra frisse gel wat een direct liftend effect geeft, dankzij huid 

liftende natuurlijke bestandsdelen, zoals Acacia Gum, 

Collageen-achtige peptiden en Propolis.  

Gebruik: Voorzichtig aanbrengen ´s avonds en ´s morgens 

zonder te masseren. De nadruk leggen op eventuele fijne 

lijntjes. Ongeveer 1 minuut laten drogen, voordat u de make-

up aanbrengt. 

 

 

 

Eye Contour Puffy Eye Control 

Zorgt met behulp van een groot percentage natuurlijke 

bestanddelen voor een drainerend effect. Vrij van parfum, 

alcohol en kleurstoffen. De pH is aangepast aan die van de 

ogen. 

Gebruik: Voorzichtig aan te brengen rond de ogen met ronde 

masserende bewegingen zowel 's morgens en ’s avonds. 

 

 

 

Eye Contour Dark Circle Control 



Deze lichtgewicht en gemakkelijk absorberende crème 

vermindert donkere kringen en tekenen van vermoeidheid 

rond de ogen door de natuurlijke ingrediënten. 

Gebruik: Voorzichtig aanbrengen rond de ogen met 

cirkelvormige massage bewegingen, zowel 's ochtends en 's 

avonds. Elke keer eindigen met een lichte trommelende 

beweging om de bloedcirculatie te stimuleren en de crème 

beter te laten indringen. 

  



Eye Care 

 

Conditioning Mascara 

Deze transparante verzorgende mascara ZONDER PARABENEN 

is ontwikkeld om risico´s op irritaties, intolerantie en 

onzuiverheden aan de wortel te voorkomen. Hij versterkt, 

verzacht en zuivert de wimpers en hun wortels. 

Gebruik: ´s Avonds na de reiniging aanbrengen om de wimpers 

en de wortels te zuiveren en ´s morgens als basis voor de 

mascara voor een volume verhogend en verlengend effect. 

 

 

 

Anti-Wrinkle Eye Cream 

Een niet vette crème ZONDER PARABENEN die zorgt voor 

bescherming en verzorging van de huid rondom de ogen. Met 

behulp van de crème behoudt de huid haar elasticiteit en krijgt 

door de snelle opname een zijdeachtige glans en een 

bijzondere frisheid.  

Gebruik: 's Avonds als huidverzorgingscrème voor alle 

huidtypen, 's ochtends als make-up basis voor de droge huid. 

 

 

 

Regard Lagon II Eye Lotion 



Regard Lagon bedekt het hoornvlies met een dun laagje 

hygroscopische vloeistof dat vocht betrekt uit de lucht. 

Hierdoor biedt het bescherming in droge ruimtes, tegen 

(sigaretten) rook en tegen extreme weersomstandigheden. 

ZONDER PARABENEN 

Gebruik: Een enkele druppel 3 a 5 keer per dag in elk oog, 

volgens de eigen behoefte, is voldoende en zorgt opnieuw voor een bruisende en 

heldere blik. 

  



Face Skincare 

 

Balancing Skin Care Moisturizer 

 

Deze crème ZONDER PARABENEN hydrateert en voedt de 

huid met een zichtbaar herstel van soepelheid, toon en 

vitaliteit. Werkt kalmerend door het perzikextract en 

beschermend tegen vrije radicalen door vitamine E. De huid 

wordt tevens gematteerd door talg regulerend extract van 

Enantia chevrantha.  

 

Gebruik: Aanbevolen voor normale en gecombineerde huid 

type. Kan worden gebruikt in de morgen en ´s avonds op een gereinigd gezicht 

en hals en als basis onder de make-up. 

 

 

 

Gentle Nutritive Skin Care 

 

 Deze intens hydraterende crème (beschermend dag en nacht), 

rijk aan kariteboter en jojoba-olie, stelt de huid in staat om 

haar voedende en hydraterende vermogen te optimaliseren 

dankzij de glycerine en het ureum aangelengd met allanto•ne. 

ZONDER PARABENEN 

 

Gebruik: Wordt aanbevolen voor de droge tot zeer droge huid. In de ochtend 

en/of ´s avonds gebruiken op een gereinigd gezicht en hals. 

 

 

 

Anti-Aging Skin Care 



 

Deze anti-rimpel emulsie (herstellende werking dag/nacht), rijk 

aan honing- en amandelextracten, lijnzaad en heemstwortel, 

penetreert zeer snel in de huid en strijdt tegen vrije radicalen 

dankzij olie geperst uit graankiemen. ZONDER PARABENEN 

 

Gebruik: Aanbevolen voor alle huidtypen bij personen boven de 35 jaar. In de 

ochtend en/of ´s avonds gebruiken op een gereinigd gezicht en hals. 



Face Cleaners 

 

Eye Make-Up Remover Emulsion (Milk) 

 

Deze emulsie, rijk aan vitamine E, extracten van perzikblaadjes 

en ZONDER PARABENEN, zorgt voor een kalmerend en 

verzachtend effect en lost op in water. Ze is aangepast aan het 

pH-niveau van de huid, heeft een fijne en lichte textuur en 

beschikt over een grote reinigende kracht. Emulsie van olie in 

water, ontwikkeld voor vrouwen die intensief make-up 

gebruiken. 

 Verkrijgbaar in een 125 ml en in een 60 ml verpakking. 

 

Gebruik: Aanbrengen met een wattenschijfje op gesloten ogen en het gebied 

rondom de ogen. Gebruik een nieuw wattenschijfje voor elk oog.  

 

 

Eye Make-Up Remover Lotion 

 

Deze ultrazachte oogreiniger ZONDER PARABENEN werd enkel 

en alleen ontwikkeld met niet-ionische tensio-actieven waarvan 

het pH aangepast is aan het traanvocht. Reinigt het gebied 

rondom de ogen met een buitengewone zachtheid en laat een 

fris en vernieuwend gevoel achter. 

 Verkrijgbaar in een 125 ml en in een 60 ml verpakking. 

 

Gebruik:  Aanbrengen met een wattenschijfje op gesloten ogen 

en het gebied rondom de ogen. Gebruik een nieuw wattenschijfje voor elk oog. 

 

 



Eye Make-Up Remover 2 in 1 express 

 

Deze tweefasen reinigingssolution ZONDER PARABENEN, 

verwijdert alle sporen van make-up, zelfs waterproof. Deze 

Eye make-up remover is ook geformuleerd voor vrouwen met 

gevoelige ogen en contactlensdragers. Perfect aangepast aan 

de fysiologie van de ogen, zodat het direct en voorzichtig 

waterproof make-up verwijdert. 

 

Gebruik: Schudt goed voor gebruik het flesje. Doe voldoende 

remover op een wattenschijfje en gebruik het op gesloten ogen. Laat het 

wattenschijfje enkele seconde rusten op je ogen en wrijf voorzichtig je ogen 

schoon.   

  



Eye Make-Up 

 

High Tolerance Mascara 

 

Met een zeer laag gehalte aan was, is het ideaal voor 

gevoelige ogen en dragers van contactlenzen. De mascara is 

vrij van parfum, PARABENEN en heeft een pH-niveau 

aangepast aan die van de huid rond de ogen. Bevat anti vrije 

radicalen vitamine E. Geeft een natuurlijk resultaat aan de 

wimpers, zonder te schilferen gedurende de dag. Nikkelvrije 

haren en automatische sterilisatie voor het vullen. 

 

Gebruik: Breng de mascara aan vanaf de wimperwortel en werk naar de punt toe. 

Het aanbrengen van een tweede laag zorgt voor een verdikking van de wimpers, 

waardoor het verlengende effect nog meer geaccentueerd wordt. 

 

Verkrijgbaar in de kleuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentle Mascara 

 

De gentle mascara bevat vitamine A-B-E. De gentle mascara is 

speciaal ontwikkeld voor zeer gevoelige ogen en bevat geen 

PARABENEN en geen parfum. De borstel maakt het mogelijk 

de wimpers te tooien en net die hoeveelheid aan te brengen 

die nodig is om de blik te versterken 

 



Gebruik: Breng de mascara aan vanaf wimperwortel en werk naar de punt toe. Het 

aanbrengen van een tweede laag verhoogt het volume en de lengte van de 

wimpers. 

 

 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

  



Eye Make-Up 

 

Long Lash Mascara 

 

Mascara ontwikkeld om de wimpers te verlengen en zijn volume 

te ontwikkelen, zelfs voor de gevoelige ogen of dragers van 

contactlenzen. Zacht en zalvende formule, zorgvuldig op de 

proef gesteld volgens de exclusieve principes van bio-inertie 

van de Eye Care Cosmetics formulering. ZONDER PARABENEN, 

vrij van chroom, karmijn en geur en het is verrijkt met propolis 

en vitamine E wat de wortel van de wimpers kracht en 

levendigheid geeft.  

 

Gebruik: Breng de mascara aan vanaf de wimperwortel en werk naar de punt toe. 

Eventueel een tweede keer aanbrengen voor het gewenste resultaat. 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren: 

 

 

 

 

 

 

 

Volumizing Mascara 



 

Speciaal ontworpen voor extra volume, zonder uitstoot van 

extra deeltjes, is deze mascara ideaal voor de meest 

gevoelige ogen en contactlens-dragers. Verrijkt met 

Silicium, wat de structuur van de wimpers sterker en 

dichter maakt en bevordert bij de groei. Nikkelvrije 

borstelharen, ZONDER PARABENEN en een automatische 

sterilisatie voor het vullen.  

 

Gebruik: Met behulp van de speciale borstel, aanbrengen vanaf de wortels van de 

wimpers naar de topjes. Breng een tweede laag aan voor meer effect. 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

  



Eye Make-Up 

 

Fluid Eyeliner 

 

Met deze hoog tolerante eyeliner, ZONDER PARABENEN, kan 

de vorm van het oog gewijzigd of gecorrigeerd worden door 

middel van een klein fijn lijntje. Vervaardigd met een gelei-

emulsie als basisstof, zodat uitdrogen voorkomen wordt. 

Gebruik: Druk met de vingertop op de buitenste ooghoek en 

trek een lijntje met behulp van het fijne penseeltje. 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

 

 

 

 

Automatic Eyeliner 

 

Makkelijk te gebruiken, om meer accent toe te voegen aan de 

ogen, om te onderstrepen of om iets te veranderen aan de vorm 

van het oog met een precisie-lijn met behulp van zijn cutting 

edge applicator. Deze long lasting eyeliner is ZONDER 

PARABENEN, alcoholvrij, zonder parfum of chroom en is anti-

schilferen.  

Gebruik: Druk met de vingertop op de buitenste ooghoek en trek 

een lijntje met behulp van het fijne stiftpuntje. 



 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

  



Eye Make-Up 

 

Eyeliner Pencil 

 

Het hoog tolerante potlood, ZONDER PARABENEN, 

zonder parfum en met een extreme zachtheid, zorgt voor 

een intensievere blik van de meest gevoelige ogen. 

Verrijkt met jojobaolie en kariteboter. De zachte crème 

van de Eye Care Kohlpotloden is gemicroniseerd en bevat 

geen losse poederdeeltjes. 

Gebruik: Gebruik een geslepen potlood (gebruik een 

cosmetische slijper om splinters te voorkomen). Voorkom 

dat dit product in de binnenkant van het oog komt als je gevoelige ogen hebt of 

contactlenzen draagt. 

 

Verkrijgbaar in de 

kleuren:  

 

 

 

 

 

 

Eyebrow Pencil 



Samengesteld met rustgevende jojoba olie, anti-radicale 

vitamine E, ZONDER PARABENEN, vrij van parfum, karmijn 

of chroom, het herdefinieert de wenkbrauw vorm, volume 

en kleur. De ogen lijken intenser, het gezicht wint in 

structuur.  

Gebruik: Aanbrengen met kleine lijnen in de wenkbrauw, 

dan verzachten om het te mengen met een kleine 

wenkbrauw borstel. Gebruik een goed geslepen potlood 

(gebruik een cosmetische slijper om splinters te voorkomen). 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

 

  



Eye Make-Up 

 

Jumbo Eyeshadow Pencil 

 

Het silicium in deze oogschaduw bevordert de tonus en 

elasticiteit van het gevoelige weefsel van het ooglid met 

behulp van Vitamine F. De aanwezigheid van Vitamine E, 

bekend om zijn anti-aging effect en antioxiderende 

eigenschappen, gaat veroudering van de huid tegen. 

Een long-lasting waterproof formule verkrijgbaar in matte 

en glanzende tinten. Zeer snel en gemakkelijk in gebruik 

met behulp van alleen de vingertoppen. ZONDER 

PARABENEN 

Gebruik: Potlood direct op oogleden aanbrengen. Uit-smeren of mengen kan 

wanneer nodig met vingertoppen. 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

 

 

 

 

 

 

 



High Tolerance Eyeshadow Cream 

Rijk aan vitamine E, geformuleerd ZONDER PARABENEN, 

geur, karmijn of chroom, geschikt voor de meest gevoelige 

ogen en contactlensdragers. Zowel het flesje als de 

applicator worden gesteriliseerd voor het vullen. 

Gebruik: Aanbrengen met het platte gedeelte van de 

aanbrengkop. Meng met vingers indien nodig. 

 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  

  



Face Complexion 

 

Concealer Duo Pencil 

 

Dit ingenieuze potlood met 2 uiteinden corrigeert de 

imperfecties en oneffenheden op de huid. Een hoge 

tolerantie met de anti-radicale Vitaminen E en C. Bevat 

geen conserveringsmiddelen, PARABENEN, lanoline, 

geuren, karmijn of chroom. 

 Gebruik: Beige / donker beige: bedekt kleine vlekjes, 

donkere kringen en zichtbare littekens. 

 Beige / groen: het groene einde wist roodheid en 

sporen van kleine bloedvaten, speciaal voor een jonge huid gevoelig voor 

puistjes. Het beige eind bedekt het groen en andere kleine oneffenheden. 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:  



Accessories 

 

Pencil Sharpener 

 

Om de make-up goed aan te brengen en een goede 

verdraagzaamheid te realiseren moet het kohlpotlood 

altijd perfect geslepen zijn. Het hout van de 

kohlpotlood moet zo geslepen zijn dat het geen 

splinters kan afgeven. Verwondingen die door 

afgebroken splinters zijn ontstaan komen nog relatief 

vaak voor. 

Raadt uw cliënt daarom nooit aan een normale puntenslijper te gebruiken! 

Kohlpotloodslijpers zijn er niet voor niets. 

 

 

 

Jumbo Pencil Sharpener 

 

De speciaal voor de Jumbo Eyeshadow Pencil 

ontworpen puntenslijper is voorzien van een blauwe 

verwijderbare naald bedoeld voor het verwijderen van 

slijpresten. 

Om de make-up goed aan te brengen en een goede 

verdraagzaamheid te realiseren moet het kohlpotlood 

altijd perfect geslepen zijn. Het hout van de 

kohlpotlood moet zo geslepen zijn dat het geen 

splinters kan afgeven. Verwondingen die door afgebroken splinters zijn ontstaan 

komen nog relatief vaak voor. 



Raadt uw cliënt daarom nooit aan een normale  

puntenslijper te gebruiken! Kohlpotloodslijpers zijn er 

niet voor niets. 

 

  



 

 

 

Make up tips! 

 
 

 

 

 

 

 Was uw handen zorgvuldig. 

 Zet uw contactlenzen in voordat u de make-up aanbrengt. 

 Na het eventueel aanbrengen van een foundation, begin je 

met de make-up voor uw oogleden (oogschaduw crѐme). 

 Vermijd het gebruik van niet-gemicroniseerde poeders, klik 

hier voor de uitleg. 

 Volg de geleidelijke kleuren methode - donkere kleuren op 

de oogleden, lichtere kleuren op de bogen. 

 Maak eerst uw oogleden op en daarna de onderkant van je 

wimpers met de eyeliner, de eyeliner pen of het kohlpotlood. 

 Het wordt niet aanbevolen om de eyeliner aan de binnenkant 

van de oogleden te gebruiken. 

 Eindig je make-up met de wimpers - donkere mascara op de 

wimpers, heldere mascara op de tips als finishing touch. 

 Het is niet nodig om uw lenzen uit te doen voor het gebruik 

van de make-up remover milk of de remover lotion. 

 Haal uw make-up er altijd af voor het slapen gaan en breng 

de opthalmic mascara aan voor mooie en gezonde wimpers. 

  

http://trueblueoptics.nl/producten/28-creme-oogschaduw-high-tolerance
http://trueblueoptics.nl/producten/eye-care-cosmetics/filosofie
http://trueblueoptics.nl/producten/23-eyeliner
http://trueblueoptics.nl/producten/24-eyeliner-pen
http://trueblueoptics.nl/producten/26-kohlpotloden
http://trueblueoptics.nl/producten/20-mascara-8-kleuren
http://trueblueoptics.nl/producten/10-remover-milk-verkrijgbaar-in-60-en-125ml
http://trueblueoptics.nl/producten/11-lotion-remover-verkrijgbaar-in-60-en-125ml
http://trueblueoptics.nl/producten/31-ophtalmic-mascara


Deze brochure wordt u aangeboden door: 

 

Burgemeester Colijnstraat 21 

2771 GE Boskoop 

t: 0172-214 637 


