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ONZE visie

AURIÈGE zet zich al meer dan 50 in om vrouwen te laten stralen. Via de 
wereldwijde aanpak, de expertise in advies op maat en de dagelijkse 
ondersteuning door betrokken vrouwen die zich voor ons inzetten, wil zij 

een echte bron van persoonlijk welzijn en emancipatie voor vrouwen worden.  
 
Het is via Klanten, Adviseurs, Medewerkers die steeds talrijker worden in hun 
engagement, dat AURIÈGE reageert op een belangrijke uitdaging van onze tijd: 
de emancipatie van vrouwen op persoonlijk, sociaal, cultureel en financieel vlak.  
 
Met huidverzorgingsproducten aangepast aan het ritme van de seizoenen, 
van de dag, van behoeften en verlangens, is AURIÈGE chronobiologie een 
moment voor jezelf, een parenthese die tijd maakt voor wat essentieel is. Dit 
evenwicht en persoonlijk welzijn maakt vrouwen mooier, stralender en voldaan.  
 
Bij Auriège zijn wij ervan overtuigd dat schoonheid een geheel vormt waarin 
voeding, energie, welzijn en het gevoel met jezelf op een lijn te zitten, 
bijdragen aan een authentieke schoonheid, van binnen en van buiten. Met 
deze logica begeleiden wij jullie elk seizoen, al 50 jaar lang.
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van onze collectie te mogen presente-
ren. We hebben een aantal geweldige 
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 100% MADE 
IN FRANCE

Auriège is er trots op samen te werken 
met de vereniging Joséphine die elk 
jaar enkele honderden kwetsbare 
vrouwen ondersteunt en een gevoel 
van erkenning geeft als volwaardige 
personen, zodat zij hun zelfvertrouwen 
en hun handel ingsbekwaamheid 
terugkrijgen.

Via ons partnerschap, en omdat we 
ervan overtuigd zijn dat schoonheid 
een krachtige vector kan zijn voor 
zelfvertrouwen, welzijn en sociale 
i n teg ra t i e ,  b ieden  we  toegang 
to t  cosmet ische behande l ingen 
van Aur iège en organiseren we 
schoonheidsworkshops in de Joséphine-
structuren. Omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat cosmetische zorg mensen helpt 
zich assertiever en vrijer te voelen.
association-josephine.fr

FORMULES DIE WERKEN EN ALTIJD DOEN 
WAT ZE BELOVEN
De binding van onze klanten berust al meer dan 50 jaar op hun 
vertrouwen in de kwaliteit van onze formules. De veiligheid en de 
tolerantie van elke formule worden dermatologisch getest. De 
doeltreffendheid wordt aangetoond met behulp van klinische tests 
of consumententests die worden uitgevoerd door onafhankelijke 
instellingen. Ze worden altijd onder reële gebruiksomstandigheden 
uitgevoerd. Auriège voldoet aan de Europese regelgeving (producten 
worden dus niet op dieren getest).

Onze ingrediënten worden met grote zorg geselecteerd en 
gecontroleerd, en voldoen aan de behoeften van de 4 ritmes van de 
Chronobiologie. En omdat we steeds natuurlijkere producten willen 
aanbieden zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid, zetten wij 
ons in om tegen 2025 al onze producten aan te bieden met formules 
die voor meer dan 95% bestaan uit ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong. **
**Van de producten die ontwikkeld zijn in ons Laboratorium van Thouars.

FRANSE KNOWHOW
Onze verzorgingsformules zijn exclusief en worden 
ontwikkeld en geproduceerd door ons eigen laboratorium in 
Frankrijk*, in het departement Deux-Sèvres. Dit laboratorium 
voldoet aan internationale normen (ISO-normen): respect 
voor het milieu (ISO 14001), streeft naar voortdurende 
verbetering (ISO 9001) en leeft goede productiepraktijken 
na (ISO 22716). 
* M.u.v. make-up, die door een partner in Italië geproduceerd wordt, evenals 
voedingssupplementen en bodysprays, die door een partner in Frankrijk geproduceerd worden.

GENIETEN OP ALLE 
MOGELIJKE MANIEREN 
Zintuiglijkheid staat centraal 
in ons onderzoek: geuren, 
texturen, verpakkingen ... om 
onze emoties te stimuleren en 
ze de hele dag en het hele jaar 
te delen.

NAAR EEN VERANTWOORD BELEID VOOR ONZE VERPAKKINGEN 
Respect voor de natuur maakt deel uit van onze identiteit en daarom werken wij eraan 
om steeds milieuvriendelijkere verpakkingen aan te bieden. Op dit moment zijn 100% 
van onze kartonnen dozen recycleerbaar en FSC (uit verantwoord beheerde bossen), 
100% van onze glazen flessen zijn recyclebaar en ons Chrono Démaq gamma is nu 
verkrijgbaar in 100% gerecycleerde en herbruikbare flessen.

AURIÈGE ZET ZICH IN VOOR DE 
SCHOONHEID VAN VROUWEN 
«Alle vrouwen hebben het recht zich 
mooi te voelen, ze moeten allemaal 
toegang hebben tot schoonheids- en 
wellnessbehandelingen»                        
Hafidha Ouadah, directeur van de 
verenging Josephine.

THOUARS

IDEE

RESEARCH

TESTS

PRODUCTIE

VERVAARDIGING

LEVERING 
AAN DE KLANT

EEN MADE 
IN FRANCE 
WAARDEKETEN 

ONZE beloften

ZELFONTWIKKELING 
VORMT DE KERN VAN 
ONZE ACTIES
Wij leren onze klanten de beste 
handelingen en routines om hun 
schoonheid tot zijn recht te laten 
komen. Wij begeleiden onze

Consulentes gedurende hun hele 
carrière met persoonlijke ontwikkeling 
en opleidingen waarvan sommige met 
een certificaat worden afgesloten. Een 
rijk traject dat iedereen in staat stelt om 
zijn persoonlijkheid te laten spreken.

DE MENS, DE MOTOR ACHTER 
ONS BEDRIJF
De door ons gekozen vorm van distributie, rechtstreekse 
verkoop, is gericht betrokken vrouwen die op enthousiaste 
wijze welzijn om zich heen verspreiden, en dat al ruim 50 jaar. 
Authenticiteit staat centraal in deze relatie tussen de Klant en de 
Consulente, met als prioriteit om op een eerlijke manier aan alle wensen 
en behoeften van de klant te voldoen.

DEZE CATALOGUS IS GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER!

voor de schoonheid van vrouwen

HET MERK AURIÈGE
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De Chronobiologie  
VAN AURIÈGE
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          NATUURLIJKE RITME
AURIÈGE biedt een primaire werking per 
seizoen aan die afgestemd is op de behoeften 
van de huid:

  DE HERFST:  
Na veel blootstelling aan de zon, heeft de 
opperhuid haar optimale dikte bereikt. Het 
moment om te kiezen voor vochtinbrengende en 
gladmakende verzorgingsproducten.

  DE WINTER:  
In de winter wordt de stofwisseling van de huid 
vertraagd en is de bloedsomloop trager. De 
opperhuid gaat in de rustmodus. De huid heeft 
voedende verzorgingsproducten nodig die rijker 
zijn aan lipiden.

  DE LENTE: De huid optimaal hydrateren 
De natuur komt weer tot leven; de mechanismen 
van de opperhuid beginnen weer te werken. De 
door de winterkou uitgedroogde huid maakt zich 
op voor de zomerhitte en heeft vocht nodig! De 
huid vraagt om een bijzonder vochtinbrengende 
behandeling.

  DE ZOMER: De huid weer laten stralen  

Door de warmte worden de poriën wijder en scheidt de 
huid meer talg af. Kies dus voor lichtere, frissere crèmes 
die de huid niet verstikken, met goede hydraterende 
eigenschappen voor een heldere uitstraling.

             

               BIOLOGISCH RITME
Het dag- en nachtritme, een cyclus van 24 uur, 
is afhankelijk van het moment van de dag van 
invloed op het lichaam. Onderzoek bekroond met 
de Nobelprijs voor Geneeskunde in 2017*. Ook de 
huid volgt dit ritme.

 OVERDAG  : 
De huid beschermt zichzelf. Hij is vetter, minder 
reactief en minder goed doordringbaar. De 
huid heeft dus behoefte aan hydraterende 
werkstoffen die de bescherming tegen invloeden 
van buitenaf versterken. Het product moet 
een lichte textuur hebben en snel worden 
opgenomen. 

 ’S NACHTS  : 
‘S Nachts wordt de huid geregenereerd. 
Hij is actiever, reactiever en doordringbaar. 
De huid heeft dus behoefte aan voedende, 
regenererende en kalmerende actieve stoffen. 
Het product moet een rijkere en versterkende 
textuur hebben. 

              INDIVIDUEEL RITME
De behoeften van onze huid verschillen afhankelijk 
van ons genetisch materiaal, onze omgeving 
en onze leeftijd. Om hierop in te spelen biedt 
AURIÈGE 3 gezichtsverzorgingslijnen aan: 

 CHRONO SOURCE : Hydratatie

 CHRONO PERFECT : 

 CHRONO TEMPS :
 

 

            EMOTIONEEL RITME
Niet iedereen houdt van dezelfde texturen, geuren 
en verzorgingsrituelen. Daarom biedt Auriège 
een nieuwe zintuiglijke ervaring aan voor elk 
seizoen, met:

 Frisse, poederachtige of plantaardige geuren 
die de zintuigen prikkelen en voor een echt 
olfactorisch genot zorgen. 

 Romige, lichte of frisse texturen voor de 
gels, balsems, crèmes of oliën die verleidelijke 
sensaties creëren.

HET MERK AURIÈGE

1 2
3 4

Hydratatie en 
anti-age-preventie

Hydratatie en
antirimpelcorrectie

In de winter eet u niet hetzelfde als in de zomer, u kleedt zich ook anders. Uw huid 
- het grootste orgaan van uw lichaam - heeft verschillende behoeften afhankelijk 
van het seizoen, het moment van de dag, de periode in uw leven en waar u zin 
in heeft ...                                                 

DAAROM BIEDT AURIÈGE VERZORGINGSPRODUCTEN AAN DIE AANGEPAST ZIJN AAN DE 4 SEIZOENEN DIE ONS BEÏNVLOEDEN:

1

*Toegekend aan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash en Michael W. Young voor «hun ontdekking van moleculaire mechanismen die het dag-en-nachtritme regelen».

Versterken van het hydrolipidische        
laagje en gladmaken van de huid

Intensief voeden van de huid en 
bevorderen van de regeneratie
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De bijeenkomsten 
VAN AURIÈGE

DE 
SCHOONHEIDSWORKSHOP 
Gedurende bijna 3 uur leert 
uw AURIÈGE-consulente u de 
schoonheidshandelingen aan 
en helpt ze u bij het kiezen 
van producten. Profiteer 
bovendien door de seizoenen 
heen van een persoonlijke 
behandeling tijdens een 
gezellig samenzijn met 
vriendinnen!

HET 
SCHOONHEIDSMOMENT
Voor iedereen die droomt 
van een moment van rust 
en welzijn, biedt AURIÈGE 
een moment aan waarin 
schoonheid, ontdekking en 
zintuiglijkheid centraal 
staan.
● Selectie van producten die 
passen bij het seizoensthema
● 1,5 uur ervaringen 
● Individuele en 
gepersonaliseerde tips

HET 
SCHOONHEIDSBEZOEK
Een één-op-één 
moment  met een 
schoonheidsconsulente 
van AURIÈGE. U krijgt 
persoonlijk schoonheidsadvies 
en een selectie van 
seizoensgebonden producten 
aangeboden die afgestemd 
zijn op uw behoeften en 
wensen.

GA HET AVONTUUR 
OOK AAN!

WORD EEN AURIÈGE GASTVROUW!
 NODIG EEN PAAR VRIENDINNEN UIT, GENIET VAN EEN GEZELLIG 
COCOONING AURIÈGE-MOMENT EN ONTVANG CADEAUS!
Beleef bij u thuis, in uw woonkamer, een gezellig moment met uw vriendinnen waar                                                                                                                                         
slechts plaats is voor 2 dingen: welzijn en ontspanning! Naast de gebruikelijke                           
voordelen voor onze vaste klanten, profiteert u als gastvrouw van exclusieve privileges!

BOVENDIEN HEBBEN WIJ HET HELE JAAR DOOR TAL VAN VERRASSINGEN VOOR U IN PETTO:  
 Nieuwe producten die u als eerste kunt ontdekken
 GRATIS producten  
 GRATIS loyaliteitspunten...

VOOR

€45
AAN CADEAUS

Bij verkoop vanaf 
€300 incl. btw*

VOOR

€65
AAN CADEAUS

Bij verkoop vanaf
 €500 incl. btw*

*En vanaf 3 bestelformulieren..

HET MERK AURIÈGE

Onze klanten 
WORDEN DOOR ONS IN DE WATTEN GELEGD!

♥ SPECIAAL VOOR U :  
Persoonlijke tips voor elk seizoen :

 Het aanleren van schoonheidshandelingen voor de producten die u dagelijks gebruikt. 

 Individuele levering van bestellingen, direct bij u thuis. 

 Tijdens een workshop kunt u genieten van een behandeling op maat, aangepast aan de seizoenen. 

 Beleef een aangenaam moment van welzijn, met nieuwe schoonheidservaringen. 

LOYALITEITSPUNTEN BIJ ELKE AANKOOP ! 
€1 besteed = 1 LOYALITEITSPUNT !
Op deze dag bepaalt u of u gebruik maakt van korting of 
verder wilt sparen voor nog meer korting! Deze keuze is 
mogelijk voor uw aankopen tijdens bijeenkomsten met uw 
Schoonheidsconsulente of op auriège.fr.

MAAK ER GEBRUIK VAN OM UZELF PLEZIER TE DOEN DOOR UW SCHOONHEIDSRITUEEL UIT TE BREIDEN MET NIEUWE PRODUCTEN !

Informatie en details bij uw schoonheidsconsulente.

+ 20 PUNTEN
op uw

verjaardag!*

*De 20 punten voor de verjaardag worden gecrediteerd volgens de volgende voorwaarden: de geboortedatum moet ingevuld zijn  
en er moet een bestelling geplaatst zijn bij Auriège in de laatste 12 maanden
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CHRONO DÉMAQ 12

CHRONO COCOON 14

CHRONO MAT 16

CHRONO SOURCE 18

CHRONO PERFECT 22

CHRONO TEMPS 30

ÉTERNELLE &  
EXPERT VERZORGINGEN

MIJN gezichts VERZORGING

REINIGT & VERWIJDERT 
MAKE-UP!

(P.12)

REINIGEN & MAKE-UP 
VERWIJDEREN*

(P.12/17)

OPFRISSEN
(P.13/17)

SCRUBS
(P.14)

MASKERS
(P.15)

MIJN DAGELIJKSE ROUTINE : MIJN WEKELIJKSE ROUTINE :

MIJN BEAUTYTIP: 
............................................
............................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

* Voor het verwijderen van make-up met micellair water, volg de handelingen uit stap opfrissenifier’.

MIJN GEZICHTSVERZORGING

40
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CHRONO 
Démaq 2

1

DE PACKS VERANDEREN IN 2023! DE PACKS VERANDEREN IN 2023! 
In de loop van het jaar zal ons Chrono Démaq-assortiment worden aangeboden met 100% gerecycleerde en 

herbruikbare verpakkingen en met ons nieuwe design! De formules blijven ongewijzigd.

REINIGT & VERWIJDERT MAKE-UP!

MET NAME AANBEVOLEN VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN MAKE-UP VAN DE OGEN  

& LIPPEN

EAU MICELLAIRE   

REINIGT EN VERWIJDERT 
MAKE-UP 
Gezicht en ogen.                                               
Geschikt voor de 
gevoelige huid. ’s 
Ochtends en/of ’s 
avonds voorzichtig 
een doordrenkt 
wattenschijfje over het 
gezicht en de ogen 
halen. De handeling 
herhalen totdat het 
wattenschijfje schoon 
blijft.

€ 21
REF. 96927
Flacon 200 ml

GELÉE DOUCEUR    

REINIGT EN VERWIJDERT 
MAKE-UP 
Gezicht en ogen.                                              
Geschikt voor de 
gevoelige huid. Ultra-
frisse geltextuur. ‘s 
Ochtends en/of ’s 
avonds aanbrengen 
op een vochtig 
gezicht, ogen en 
hals. Laten schuimen 
door ronddraaiende 
bewegingen te 
maken en vervolgens 
afspoelen met water.  

€ 21
REF. 96929 
Flacon 150 ml 

LAIT DOUCEUR    

REINIGT EN VERWIJDERT 
MAKE-UP 
Gezicht.                                                          
Geschikt voor de 
gevoelige huid. Romige 
textuur, bijzonder 
geschikt voor de droge 
huid. ‘s Ochtends en/of 
’s avonds aanbrengen 
op het gezicht en de 
hals..  

€ 21
REF. 96931  
Flacon 150 ml

HUILE DOUCEUR

WATERPROOF
Gezicht en ogen.                           
Deze make-up remover 
olie verwijdert perfect en 
op een milde wijze de 
(hardnekkige) make-up 
van de ogen, de lippen, 
het gezicht en de hals, 
dankzij de rijke avocado-
olie. Hij is eenvoudig te 
gebruiken en laat geen 
vet laagje achter, plakt 
niet en is gemakkelijk af 
te spoelen.

€ 21
REF. 96930
Flacon 150 ml

VERKWIKKEN
EAU FLORALE  
VERKWIKT EN VERFRIST 
Gezicht en ogen. Geschikt voor de 
gevoelige huid. ‘s Ochtends en/of ‘s 
avonds gebruiken om het gezicht en 
de ogen beter te reinigen/make-up te 
verwijderen. Verfrist en verkwikt de 
huid; de huid is nu klaar voor verdere 
verzorging.   

€ 21
REF. 96926  
Flacon 200 ml

LOTION JEUNESSE
VULT OP & STRIJKT GLAD 
Gezicht en ogen. Deze voorbereidende 
lotion is het eerste gebaar voor de 
verzorging van het jeugdige aspect van 
de huid. Hij heeft een hydraterende*, 
voedende en kalmerende werking dankzij 
het rozenbloemwater. De huid wordt 
opgevuld en rimpels en lijntjes worden 
gladgestreken dankzij het hyaluronzuur. 
De huid ziet er jonger en stralender uit en 
is klaar voor verdere verzorging.  

€ 21
REF. 96928
Flacon 150 ml

4 WASBARE REINIGINGSPADS
Deze pads van bamboevezel verwijderen 
zelfs de meest hardnekkige make-up. Ze zijn 
zeer zacht en verwennen uw huid waardoor 
deze er mooi uit blijft zien.

€ 14,50 REF. 96941
Set van 4 pads

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

MIJN GEZICHTSVERZORGING
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CHRONO 
Cocoon

UW ACCESSOIRES:

PLANT-AARDIGE         
€ 6 Le lot de 2  RÉF. 91604
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MASK-ERKWAST        
€ 12 RÉF. 91497 

1

2 MASKERS

MIJN GEZICHTSVERZORGING

PÂTE GOMMANTE    
SCRUBBEN ZONDER KORRELS 
De smeuïge textuur droogt snel op de huid 
en verdwijnt zachtjes onder de vingertoppen.  
Kaolien, witte klei, helpt de huid te zuiveren. 
De huid is fris en zuiver, de teint helder en 
egaler.   

€ 25
REF. 95645  
Tube 50 g  

CRÈME EXFOLIANTE      
EXFOLIËREN MET KORRELS  
Een smeltende textuur met 100% natuurlijke 
amandeldopdeeltjes om op milde wijze te 
exfoliëren. Een met aloë vera-extract en 
plantaardige glycerine (natuurlijk hydraterend) 
verrijkte formule voor een zachte en prettig 
aanvoelende huid.    

€ 25
REF. 95646 
Tube 50 ml  

BEAUTYTIPS: 
Pâte Gommante : Een dun laagje aanbrengen op de schone en droge huid, 
laten drogen en vervolgens met ronddraaiende bewegingen verwijderen en 
met helder water afspoelen.

Crème Exfoliante : Aanbrengen op de vochtige huid (oogcontour vermijden), 
zachtjes masseren met ronddraaiende bewegingen en met helder water 
afspoelen.

SCRUBS

MASQUE COCOON     
HYDRATEERT & KALMEERT
Een unieke formule met 
kokoswater voor een 
hydraterende splash*; 
kan gebruikt worden 
als een sleeping 
mask**. Trakteer uzelf 
op een echt moment 
van ontspanning 
dankzij de zachte en 
romige textuur voor een 
comfortabele, soepele 
en gehydrateerde huid.   

€ 25
REF. 95643  
Tube 50 ml  

MASQUE DETOX      
ONTGIFT & ZUIVERT
De formule met 
een geheel nieuwe 
kleur verwijdert 
onzuiverheden voor een 
heldere en gematteerde 
huid. Plantaardige 
kool uit Japan, 
heeft uitstekende 
zuiverende, ontgiftende 
en absorberende 
eigenschappen. Met als 
resultaat een huid die 
van alle onzuiverheden 
is verlost! 

€ 25
REF. 95644  
Tube 50 ml  

MASQUE JEUNESSE     
MAAKT GLAD & VULT OP
Een unieke formule 
die het gladstrijken en 
versterken van de huid 
bevordert.  De frisse 
en lichte textuur kan 
worden aangebracht 
als sleeping mask** 
voor een intens 
gehydrateerde* huid en 
een opvullend effect.  
Bij het ontwaken is de 
huid glad en ziet er 
steviger en jonger uit.   

€ 25
REF. 92200  
Tube 50 ml  

MASQUE NUTRI       
VOEDT & KALMEERT 
Een heerlijk geurende 
balsem die als sleeping 
mask** kan worden 
aangebracht om de 
huid intens te voeden.  
Een combinatie van 
karitéboter, mangoboter, 
plantaardig squalaan 
en jojoba-olie om de 
huid te voeden, te 
verzachten en weer 
soepel en veerkrachtig 
te maken.     

€ 25
REF. 95647   
Tube 50 ml  

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. /** Nachtmasker.
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€ 51 
€60

RÉF. 99840
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MIJN BEAUTYTIP:
De Pâte Moussante kan ’s morgens en/of ’s avonds worden gebruikt:

• Een beetje pasta aanbrengen op de handpalm.

• Mengen met water, de pasta gaat schuimen.

• Aanbrengen op een vochtig gezicht en hals, de oogcontour            
vermijden, tot een romig schuim ontstaat.

•Afspoelen met water en verkwikken met de Lotion Matifiante                   
en daarna uw Chrono Mat verzorgingsproduct aanbrengen.

GEMENGDE TOT VETTE HUID, 
VOOR HEM EN HAAR 

CHRONO
Mat

1 2 3REINIGEN ZUIVEREN MATTEREN & BEHANDELEN

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

PÂTE  
MOUSSANTE  
REINIGT EN ZUIVERT
Dankzij de groene klei 
worden onzuiverheden 
en overtollig talg 
grondig verwijderd en 
worden de poriën fijner. 
De huid is zuiver.  

€ 21
REF. 93269 
Tube 140 g

LOTION 
MATIFIANTE 
VERKWIKT EN ZUIVERT     
De laatste stap van 
het reinigen / make-
up verwijderen om 
de opperhuid weer in 
balans te brengen. De 
huid voelt fris aan en 
is klaar voor verdere 
verzorging. Aanbevolen 
om ‘s ochtends en ‘s 
avonds te gebruiken.  

€ 21
REF. 93266 
Flacon 200ml

FLUIDE 
MATIFIANT DAG  
HYDRATEERT EN MATTEERT  
Dagverzorging die 
de huid langdurig 
hydrateert*, beschermt 
en matteert. Overmatig 
talg wordt verwijderd, 
de huid glimt minder 
en de poriën worden 
verkleind.  De teint is 
egaler. De huid is de 
hele dag zuiver.      

€ 30
REF. 93267 
Tube 50 ml

CRÈME 
PURIFIANTE NACHT  
HYDRATEERT EN ZUIVERT  
Huidvernieuwende 
nachtverzorging 
die de kwaliteit van 
de huid verbetert. 
De formule pakt 
onzuiverheden (puistjes 
en mee-eters) aan door 
restverschijnselen en 
littekens te verminderen. 
Bij het ontwaken is de 
huid gladder en egaler 
en ziet hij er duidelijk 
gezonder uit.      

€ 30
REF. 93268  
Tube 50 ml

MIJN GEZICHTSVERZORGING
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CHRONO SOURCE

HYDRATATIE

CHRONO Source
€51 

€60
RÉF. 99840
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o
  

+OF OF OF 
4 dagbehandelingen + een nachtbehandeling ontworpen om uw huid te hydrateren* in alle seizoenen.

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. 



20 | 

GEL CRÈME  
HYDRATEERT* EN VERKWIKT
Geschikt voor de gevoelige 
huid. Hydrateert* intensief 
en geeft een fris gevoel. 
De huid wordt opgepept en 
geactiveerd. Geschikt voor de 
normale tot droge huid. 

MIJN CRÈME IN DETAIL: 
 Blauwachtige gel-crème 

met groene en aquatische  
 Zeer frisse textuur  

€ 30
RÉF. 93257 
Tube 50 ml

GEL GRANITÉ  
HYDRATEERT* EN REVITALISEERT

Geschikt voor de gevoelige 
huid. Luchtig hydraterend*. 
De huid wordt gerevitaliseerd 
en voelt mat en fluweelzacht 
aan. Geschikt voor de 
normale tot gemengde huid.

MIJN CRÈME IN DETAIL: 
 Transparante verkoelende 

en oranjekleurige gel, met 
een sprankelende fruitige 
geur

 Textuur met fris effect 

€ 30
RÉF. 93258
Tube 50 ml

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.  auriege.com      | 21

CHRONO SOURCE

CRÈME FONDANTE  
HYDRATEERT* EN STRIJKT GLAD 
Geschikt voor de gevoelige 
huid. Hydrateert* intens. 
Dankzij het extract van 
papaïne wordt de huidtextuur 
gladgestreken en verfijnd. 
De huid is dus zachter en lijkt 
gladgestreken. Geschikt voor 
de normale tot droge huid.

MIJN CRÈME IN DETAIL: 
 Glanzende roze emulsie, 

met een delicaat parfum van 
bloemen en poederige noten 

 Smeltende en romige 
textuur 

€ 30
RÉF. 93259
Tube 50 ml

CRÈME RICHE 
HYDRATEERT* EN KALMEERT  
Geschikt voor de gevoelige 
huid. De Crème Riche is 
verrijkt met esdoornextract, 
bekend vanwege 
zijn hydraterende en 
kalmerende eigenschappen 
en met karitéboter met 
regenererende en voedende 
eigenschappen, de crème 
hydrateert* intens en kalmeert 
de huid gedurende de hele 
winter. De huid is gevoed en 
lijkt geherlipideerd. Ideaal 
voor de droge tot zeer droge 
huid. 

MIJN CRÈME IN DETAIL: 
 Dikke, glanzende, 

paarse crème met warme, 
gastronomische geurnoten 

 Rijke en romige textuur 

€ 30
RÉF. 93256
Tube 50 ml

CRÈME NUIT  
HYDRATEERT* EN GEEFT ENERGIE  
Geschikt voor de gevoelige 
huid. Hydrateert* en voedt de 
huid. Werkt ’s nachts in, op het 
belangrijkste moment van de 
celregeneratie. ’s Ochtends is de 
huid zacht, soepel en opgepept.

MIJN CRÈME IN DETAIL: 
 Glanzende, witte, 

ondoorzichtige emulsie met 
verzachtende, honingachtige 
noten 

 Ultrarijke en smeltende textuur 
om de huid de hele nacht te 
voeden 

€ 30
RÉF. 93260 
Tube 50 ml

KATOENOLIE-EXTRACT
Onttrokken aan de zaden van de 
vruchthulsels van de katoenplant 
met verzachtende eigenschappen. 
Een uitstekend revitaliserend 
ingrediënt voor de huid.

Lente Zomer

Herfst Winter

(1) Tevredenheidstest - Zelfbeoordeling onder 20 personen met alle verschillende huidtypen, van wie 50% met een gevoelige huid. Het product 
werd 1 keer per dag gedurende 28 dagen aangebracht op de hals en het gezicht, onder dermatologisch toezicht.

Bij 

100%
van de vrijwilligers(1)

is de huid gevoed, 
gekalmeerd en 

zacht 



1. BOOSTER D’EAU   
SERUM BOOSTER VOOR EEN 
GEHYDRATEERDE HUID   

Een serum dat de natuurlijke 
hydratatie* van de huid** een 
boost geeft. De formule is 
verrijkt met het extract van Valse 
roos van Jericho, glycerine 
en allantoïne, laat de meest 
uitgedroogde huid weer opleven 
en maakt deze weer soepel en 
zacht.

♥ PLUSPUNT:
Het kan worden aangebracht voor 
je dag- of nachtverzorging!  
**In combinatie met Perfect’Eau of Perfect’Nuit.

€ 30
RÉF. 94821 
Pompflacon 30 g

2. PERFECT’EAU  

HYDRATERENDE PERFECTIONERENDE 
VERZORGING  
De met rijstolie, glycerine en 
oxidatieremmende vitamine 
E verrijkte formule gaat 
huidveroudering tegen en 
hydrateert* intens en langdurig. 
De huid straalt meer en is egaler. 

♥ PLUSPUNT: 
Een puur moment van welzijn bij 
het aanbrengen dankzij de frisse 
aquatische geur.

€ 45
RÉF. 92649 
Airless flacon 50 ml

3. PERFECT’NUIT  
REGENERERENDE NACHTVERZORGING 
Werkt ‘s nachts in, op het 
belangrijkste moment van de 
celregeneratie. De formule is 
verrijkt met zijdeboomextract, 
lotus en witte waterlelie, gaat 
huidveroudering tegen, hydrateert* 
en voedt de huid grondig. Het 
gezicht wordt verlost van overdag 
opgehoopte tekenen van stress en 
vermoeidheid. 

♥ PLUSPUNT: 
Een witte, romige emulsie met 
een niet-vette finish en een 
delicate bloemige, poederige 
geur!  

€ 45
RÉF. 94820 
Pot 50 ml

HYDRATATIE EN ANTI-AGE-PREVENTIE

CHRONO
Perfect

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. 22 | 

Bij

95%
van de vrijwilligers(1)

is de huid intens 
gehydrateerd

EXTRACT VAN VALSE ROOS 
VAN JERICHO
Deze plant komt oorspronkelijk 
uit de Mexicaanse woestijn 
en is in staat om gebrek aan 
water gedurende meerdere 
jaren te weerstaan. Hij heeft 
vochtinbrengende eigenschappen.

1. 2.
3.

€79 
€90

RÉF. 99842
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€120

RÉF. 99844
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CHRONO PERFECT

(1) Tevredenheidstest - Zelfbeoordeling onder 20 personen met alle verschillende huidtypen, van wie 50% met een gevoelige huid.  
Het product werd 1 keer per dag gedurende 28 dagen aangebracht op de hals en het gezicht, onder dermatologisch toezicht.

Lente



D
u

o
  

+

T
ri

o
  

++

Combineer ze voor 
resultaten die nog 
duidelijker zichtbaar zijn! 
De teint is stralender, 
frisser(2) voor:

95% 

100% 

met Perfect’Éclat 
alleen

met Booster d’Éclat 
+ Perfect’Éclat

24 |  auriege.com      | 25*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.
(2) Klinische score onder 21 vrijwilligers bij tweemaal daags gebruik gedurende 28 dagen. (3) Vitaminen E, B3, pro-vitamine B5.

BOOSTER D’ÉCLAT  
SERUM BOOSTER VOOR EEN STRALENDE HUID 
Een serum dat de natuurlijke 
straling en heldere teint van 
de huid** een boost geeft. De 
formule is verrijkt met pitaja-
extract, abrikoos en vitamine B3 
en laat een doffe, verstikte teint 
opleven. 

♥ PLUSPUNT: 
Het kan worden aangebracht voor 
je dag- of nachtverzorging!  
** In combinatie met Perfect’Eclat of Perfect’Nuit.

€ 30
RÉF. 94822
Pompflacon 30 g

PERFECT’ÉCLAT  
PERFECTIONERENDE VERZORGING VOOR 
EEN STRALEND EFFECT  
De met morellenextract en 
vitaminen(3) verrijkte formule 
voorkomt huidveroudering 
en heeft een onmiddellijk 
verhelderend effect. De huid ziet 
er elk dag weer fris en stralend uit.   

♥ PLUSPUNT: 
De lichtoranje textuur bevat 
roze parelmoer dat met de huid 
versmelt en de huid weer laat 
stralen.

€ 45
RÉF. 92647 
Airless flacon 50 ml

PERFECT’NUIT  
REGENERERENDE NACHTVERZORGING 
Werkt ‘s nachts in, op het 
belangrijkste moment van de 
celregeneratie. De formule is 
verrijkt met zijdeboomextract, 
lotus en witte waterlelie, gaat 
huidveroudering tegen, hydrateert* 
en voedt de huid grondig. Het 
gezicht wordt verlost van overdag 
opgehoopte tekenen van stress en 
vermoeidheid.

♥ PLUSPUNT: 
Een witte, romige emulsie met een 
niet-vette finish en een delicate 
bloemige, poederige geur!  

€ 45
RÉF. 94820 
Pot 50 ml

CHRONO PERFECT

Zomer

€102 
€120

RÉF. 99844
 

€79 
€90

RÉF. 99842
 

Bij

100%
van de vrijwilligers(2)

is de huid 
stralender



1. BOOSTER LISSANT  
GLADSTRIJKENDE SERUM BOOSTER  
Dit serum geeft de huidtextuur 
een boost(1) waardoor deze er 
egaler uitziet en gaat tevens de 
tekenen van huidveroudering 
tegen. De formule is verrijkt met 
extract van hibiscusbloem en 
papaja-enzym en strijkt de huid 
glad waardoor de opperhuid 
er mooier en egaler uitziet. De 
huid voelt comfortabel aan en 
is klaar voor verdere dag en/of 
nachtverzorging.

♥ PLUSPUNT: 
Roze balletjes vol gladstrijkende 
actieve bestanddelen die de huid 
mooier en zacht maken, waardoor 
deze prettig aanvoelt.
(1) In combinatie met Perfect’Liss of Perfect’Nuit.

€ 30
RÉF. 94823 
Pompflacon 30 g

2. PERFECT’LISS  
PERFECTIONERENDE GLADSTRIJKENDE 
VERZORGING  
De formule is verrijkt met heemst, 
diamantpoeder en antioxiderende 
vitamine E en gaat huidveroudering 
tegen, maakt de huidtextuur mooier 
en verbetert de huidkwaliteit. De 
huid ziet er elke dag gladder en 
egaler uit.

♥ PLUSPUNT: 
Een formule met bloemige en 
poederachtige noten voor een 
“perfecte huid”: verfijnde poriën, 
gladgestreken lijntjes, gematteerde 
huid.

€ 45
RÉF. 92648  
Airless flacon 50 ml

3. PERFECT’NUIT 
REGENERERENDE NACHTVERZORGING 
Werkt ‘s nachts in, op het 
belangrijkste moment van de 
celregeneratie. De formule is 
verrijkt met zijdeboomextract, 
lotus en witte waterlelie, gaat 
huidveroudering tegen, hydrateert* 
en voedt de huid grondig. Het 
gezicht wordt verlost van overdag 
opgehoopte tekenen van stress en 
vermoeidheid. 

♥ PLUSPUNT: 
Een witte, romige emulsie met 
een niet-vette finish en een 
delicate bloemige, poederige 
geur!

 € 45
RÉF. 94820
Pot 50 ml

26 |  auriege.com      | 27(2) Klinische score onder 21 vrijwilligers bij tweemaal daags gebruik gedurende 28 dagen.*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.
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Combineer ze voor 
resultaten die nog 
duidelijker zichtbaar 
zijn!

De huidtextuur is verfijnd(2) voor:

96% 

99% 

met Perfect’Éclat alleen

met Booster Lissant + Perfect’Liss

CHRONO PERFECT

Herfst

€102 
€120

RÉF. 99844
 

€79 
€90

RÉF. 99842
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BOOSTER NUTRI  
PERFECTIONEREND VOEDENDE SERUM 
Dit serum geeft de huid een 
voedende boost(1) en gaat zo 
de tekenen van huidveroudering 
tegen. De formule is verrijkt 
met extract van kaasjeskruid en 
vitamine B3 en kalmeert de huid. 
De huid voelt comfortabel aan en 
is klaar voor verdere verzorging.

♥ PLUSPUNT: 
Een zijdezachte en niet-vette 
afwerking die de huid voorbereidt 
op verdere verzorging.
(1) In combinatie met Perfect’Nutri of Perfect’Nuit.

€ 30
RÉF. 93265
Pompflacon 30 g

PERFECT’NUTRI  
PERFECTIONEREND VOEDENDE VERZORGING  
De formule is verrijkt met 
bosbesolie, extract van Japanse 
slangenbaard en antioxiderende 
vitamine E, gaat huidveroudering 
tegen en voedt intens. De huid is 
gekalmeerd en gerelipideerd.

♥ PLUSPUNT: 
Een puur moment van welzijn 
bij het aanbrengen dankzij de 
heerlijke bloemige geur.

€ 45
RÉF. 93264  
Airless flacon 50 ml

PERFECT’NUIT  
REGENERERENDE NACHTVERZORGING
Werkt ‘s nachts in, op het 
belangrijkste moment van de 
celregeneratie. De formule is 
verrijkt met zijdeboomextract, 
lotus en witte waterlelie, gaat 
huidveroudering tegen, hydrateert* 
en voedt de huid grondig. Het 
gezicht wordt verlost van overdag 
opgehoopte tekenen van stress en 
vermoeidheid. 

♥ PLUSPUNT: 
Een witte, romige emulsie met 
een niet-vette finish en een 
delicate bloemige, poederige 
geur!

 € 45
RÉF. 94820 
Pot 50 ml

CHRONO PERFECT
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Combineer ze voor 
resultaten die nog 
duidelijker zichtbaar 
zijn! 

Voeden van de huid(2) voor:

65% 

74% 

met Perfect’Éclat 
alleen

met Booster Nutri 
+ Perfect’Nutri 

Winter

€102 
€120

RÉF. 99844
 

€79 
€90

RÉF. 99842
 



Herfst

Winter
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CHRONO TEMPS

HYDRATATIE EN ANTIRIMPELCORRECTIE

CHRONO Temps

VOOR NOG MEER EFFICIËNTIE IS HET GAMMA CHRONO TEMPS IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN!
 Een complete jaarlijkse anti-verouderingsoplossing met 4 behandelingen, elk bestaande uit een 

dagbehandeling, een nachtbehandeling en een serum. Elke behandeling is geconcentreerd met een specifiek 
natuurlijk actief bestanddeel voor een gerichte anti-verouderingsreactie die is aangepast aan elk seizoen:  
Lente: Herstructurering - Zomer: Anti-vlekken - Herfst: Verstevigend - Winter: Opvullend.

 Een actief ingrediënt dat als rode draad door alle seizoenen loopt: peptiden, met opmerkelijke voordelen 
voor een globale anti-verouderingswerking. Ze fungeren als cement voor de eiwitten die essentieel zijn voor 
de jeugdigheid van de huid: collageen, elastine en keratine.

 Efficiëntere en steeds natuurlijkere huidverzorgingsproducten, geformuleerd met meer dan 95% aan ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong.

  100% recyclebare glazen potten en flessen.

12 nieuwe producten!

Lente

Zomer

30 | 
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 €109 
€128

RÉF. 99900
 

T
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o  €139 
€177

RÉF. 99901
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CHRONO TEMPS

1. SÉRUM CHRONO TEMPS 
PRINTEMPS   
Dit hoogwaardige serum met 
een vloeibare, licht opalescente 
textuur werkt dag en nacht om het 
natuurlijke structureringsmechanisme 
van de huid te optimaliseren 
dankzij beukenknopextract. 
Het bevat een concentraat van 
hyaluronzuur en peptiden om de 
anti-verouderingseigenschappen 
te versterken. In de loop van de tijd 
ontspannen de trekken, het gezicht is 
zichtbaar geherstructureerd, gladder, 
voller en gehydrateerd*.

♥ PLUSPUNT: 
Het kan zowel voor de Dag- als 
de Nachtverzorging worden 
aangebracht voor nog meer 
efficiëntie.

€ 49
RÉF. 96995
Flesje 30g

2. SOIN CHRONO TEMPS 
PRINTEMPS JOUR  
Deze anti-rimpelbehandeling 
werkt als een huidarchitect 
dankzij het beukenknopextract. 
Het is verrijkt met ontgiftende 
zwarte bessenknop-extract met 
energetiserende en oxigenerende 
eigenschappen die de 
celademhaling van de opperhuid 
bevordert.
Het gezicht wordt gemodelleerd 
en de huid wordt helderder, 
gladder en stralender.

♥ PLUSPUNT: 
De smeuïge, licht rozige 
geltextuur glijdt over de huid en 
geeft een delicaat gevoel van 
frisheid.

€ 64
RÉF. 96993
Pot 50ml

3. SOIN CHRONO TEMPS 
PRINTEMPS NUIT 
Deze herstructurerende anti-
rimpelcrème werkt in op de 
soepelheid van de huid tijdens 
de nacht, het sleutelmoment 
voor celvernieuwing. Dit product 
combineert beukenknopextract 
met een cellulair complex van 
nachtschone, een bloem met 
anti-oxiderende en vitaliserende 
eigenschappen.

‘s Ochtends is het gezicht 
ontspannen en gladgestreken, 
de teint is helderder en de huid 
straalt.

♥ PLUSPUNT: 
De lichte, bloemige lentegeur 
zorgt voor een zachte nachtrust.

€ 64
RÉF. 96994
Pot 50 ml  auriege.com      | 33

HÈT
 AC

TIEV
E BESTANDDEEL VAN DE LENTE:

Nieuw in 
MAART 2023!

Lente
Herstructurerende en verhelderende behandelingen voor een 
globale anti-verouderingsoplossing.

In de lente beginnen de mechanismen van de huid, afgeremd 
door de kou van de winter, weer te werken. Na weken van 
rust zit de huid vol met gifstoffen en met de jaren wordt het 
steeds moeilijker om de functies als architect van het gezicht 
weer op te pakken. Daarom heeft de huid verhelderende en 
herstructurerende anti-verouderingsverzorging nodig.  

 HÈT ACTIEVE BESTANDDEEL VAN DE LENTE: 
Beukenknop extract, herstructurering

De beuk is de boom van de eeuwige jeugd, hij kan tot 250 
jaar oud worden. Het geheim ervan is geconcentreerd in de 
knoppen die het celmetabolisme en dus de architectuur van 
het gezicht versterken. Onze beukenknoppen worden met de 
hand geoogst in de bergen van de Ardèche, met respect voor 
de biodiversiteit. Dit actieve bestanddeel wordt geassocieerd, 
het belangrijkste bestanddeel van het Chrono Temps gamma, 
met opmerkelijke gunstige effecten voor een globale anti-
verouderingswerking.

+ ++

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

1.

2.

3.

98%
van de 
ingredienten 
zijn van 
natuurlijke 
oorsprong



HÈT
 AC

TIE
VE B

ESTA
NDDEEL VAN DE ZOMER:
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CHRONO TEMPS

1. SÉRUM CHRONO TEMPS  
ÉTÉ  
Dit hoogwaardige anti-
rimpelserum kan dag en 
nacht worden gebruikt 
in combinatie met de 
zomerverzorgingsproducten. 
Het bevat een concentraat 
aan anti-vlekken 
bestanddelen van 
witte moerbeibast en 
hibiscusbloem en peptiden 
voor een versterkte anti-
verouderingswerking. In de 
loop van de tijd verminderen 
de vlekken en wordt de teint 
egaler en stralender. 

♥ PLUSPUNT: 
De frisse, weelderige 
zomergeur met noten van 
citrus, abrikoos en water 
jasmijn.

€ 49
RÉF. 96998
Flesje 30g

2. SOIN CHRONO TEMPS
ÉTÉ JOUR  
Deze anti-rimpelbehandeling 
met een frisse, fruitige 
geur is verrijkt met 
witte moerbeibast en 
hibiscusbloem en werkt 
gedurende de dag om het 
ontstaan van vlekken te 
voorkomen. 
Dit complex wordt 
gecombineerd met 
ultrahydraterend 
hyaluronzuur. Vlekken 
worden verminderd, de 
teint is stralend en de huid 
is zichtbaar gekalmeerd, 
gehydrateerd* en voller.

♥ PLUSPUNT: 
De fluweelzachte, ultralichte 
geltextuur verfrist de huid 
heerlijk en zorgt voor een 
onmiddellijke hydraterende 
sensatie.

€ 64
RÉF. 96996
Pot 50ml

3. SOIN CHRONO TEMPS
ÉTÉ NUIT 
Deze frisse anti-rimpelcrème 
werkt ‘s nachts om donkere 
vlekken te corrigeren en de 
huid te rehydrateren. Het 
product is een combinatie 
van witte moerbeibast 
en hibiscusbloem met 
erwtextract om reeds 
aanwezige vlekken 
zachtjes te exfoliëren 
en wit te maken. Marien 
bronwater rehydrateert en 
remineraliseert de opperhuid 
in de diepte. In de ochtend 
is de teint ontwaakt, glad, 
egaal en stralend. 

♥ PLUSPUNT: 
Het mariene bronwater 
is afkomstig van het 
eiland Noirmoutier. Het is 
diepzeewater dat door de 
korst dringt en grondwater 
wordt, waardoor het 
bijzonder rijk is aan 
mineralen.

€ 64
RÉF. 96997
Pot 50 ml

Zomer
Anti-vlekken en hydraterende verzorging voor een globale anti-
aging oplossing.
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 €109 
€128

RÉF. 99900
 

T
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o  €139 
€177

RÉF. 99901
 

In de zomer maken de hoge temperaturen en de UV-stralen de huid 
dorstig en kwetsbaar. Om zich te verdedigen, wordt de productie van 
melanine versnelt, en in de loop der jaren bevordert dit mechanisme 
het ontstaan van onuitwisbare bruine vlekken. Daarom heeft de huid 
diepgaande hydraterende en anti-vlekken verzorging nodig.

 HÈT ACTIEVE BESTANDDEEL VAN DE ZOMER: 
Witte moerbeibast en hibiscusbloem, anti-vlekken

De combinatie van witte moerbeibast en hibiscusbloem werkt in 
op ouderdoms- en zongerelateerde bruine vlekken. Preventief 
wordt de overmatige productie van melanine geremd die 
verantwoordelijk is voor het ontstaan en de fixatie van vlekken. 
Door een exfoliërend en versnellend effect op de celvernieuwing 
worden curatief reeds aanwezige vlekken verwijderd. 
Dit actieve bestanddeel wordt geassocieerd met peptiden, 
het belangrijkste bestanddeel van het Chrono Temps gamma, 
met opmerkelijke gunstige effecten voor een globale anti-
verouderingswerking.

+ ++

1.

2.

3.

Nieuw in 
JUNI 2023!

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

98%
van de 
ingredienten 
zijn van 
natuurlijke 
oorsprong
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CHRONO TEMPS

1. SÉRUM CHRONO TEMPS  
AUTOMNE  
Dit hoogwaardige anti-
rimpelserum kan dag en 
nacht worden gebruikt 
in combinatie met de 
najaarsverzorgingsproducten. 
Het is een concentraat van 
silenebloemextract en peptiden 
voor een versterkte verstevigende 
werking. In de loop van de tijd 
verminderen de rimpels en wordt 
de huid steviger en strakker.

♥ PLUSPUNT: 
De vloeibare, licht opalescente 
textuur glijdt heerlijk over de huid 
en nodigt uit tot massage.

€ 49
RÉF. 97802
Flesje 30g

2. SOIN CHRONO TEMPS
AUTOMNE JOUR  
Deze zachte anti-rimpelcrème 
werkt direct in op de teint van de 
huid dankzij het verstevigende 
silenebloemextract dat de 
natuurlijke productie van 
collageen stimuleert. Het 
bevat ook grapefruitzuur met 
venotonische en antioxiderende 
eigenschappen die de 
celvernieuwing stimuleren. 
De huid wordt gerevitaliseerd 
en gladgestreken, de teint 
verhelderd. 

♥ PLUSPUNT:
De grapefruits waaruit het 
fruitzuur voor deze behandeling 
wordt geëxtraheerd, zijn 
biologisch geteeld op Corsica.

€ 64
RÉF. 96999
Pot 50ml

3. SOIN CHRONO TEMPS
AUTOMNE NUIT 
Een smeltende antirimpelcrème* 
met vormgeheugen textuur die 
huidverslapping tegengaat. Het is 
verrijkt met verstevigend silene-
extract en cichoreibloemextract, een 
actief bestanddeel met verrassende 
eigenschappen. Het exfolieert 
zachtjes het huidoppervlak, 
verwijdert dode cellen en stimuleert 
de celvernieuwing. De combinatie 
werkt ‘s nachts, het sleutelmoment 
voor celvernieuwing, en heeft een 
direct effect op het verslappen van 
de huid. 
‘s Ochtends is het gezicht 
ontspannen, de huid is steviger en 
gladder en de huidtextuur is verfijnd!

♥ PLUSPUNT: 
De geur met noten van water 
jasmijn en hazelnoot, heerlijk 
poederig.

€ 64
RÉF. 97801
Pot 50 ml

D
u

o
  

 €109 
€128

RÉF. 99900
 

T
ri

o  €139 
€177

RÉF. 99901
 

Herfst
Verstevigende en gladmakende behandelingen voor een globale  
anti-verouderingsoplossing.

HÈT
 AC

TIE
VE BESTANDDEEL VAN DE HERFST:

Langdurige blootstelling aan de zon en UV-stralen in de zomer leidt 
tot vroegtijdige veroudering van de huid. Om zich tegen de zon 
te beschermen, verdikt de huid. In de herfst is de dikte maximaal 
en verliest de huid haar elasticiteit. Daarom zijn er anti-aging, 
gladmakende en verstevigende behandelingen nodig.

 HÈT ACTIEVE BESTANDDEEL VAN DE HERFST: 
De silene, verstevigend

De roze silene bloem is afkomstig van een zeldzaam en 
delicaat plantje dat aan de Middellandse Zee groeit. De 
silene is bijzonder waardevol in cosmetica vanwege een 
bijzondere eigenschap die huidveroudering door verslapping 
ongedaan maakt. Door de natuurlijke productie van collageen 
te stimuleren, werkt dit rechtstreeks in op de verbinding 
tussen dermis en opperhuid en trekt deze recht. De huid is 
zachter, steviger en gladder. Dit actieve bestanddeel wordt 
geassocieerd met peptiden, het belangrijkste bestanddeel 
van het Chrono Temps gamma, met opmerkelijke gunstige 
effecten voor een globale anti-verouderingswerking.

+ ++

1.
2.

3.

Nieuw in 
SEPTEMBER 2023!

99%
van de 
ingredienten 
zijn van 
natuurlijke 
oorsprong
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CHRONO TEMPS
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1. SÉRUM CHRONO TEMPS 
HIVER   
Dit hoogwaardige serum 
met een vloeibare, licht 
opalescente textuur werkt 
dag en nacht als aanvulling 
op de winterverzorging.

♥ PLUSPUNT: 
De zachte en kalmerende 
geur met poederachtige 
noten van roos en amber 
kasjmierhout.

€ 49
RÉF. 96992
Flesje 30g

2. SOIN CHRONO TEMPS 
HIVER JOUR  
Deze verzorgende anti-
rimpelbalsem herstelt de 
elasticiteit van de huid 
dankzij het extract van 
de kerrieplant. Het wordt 
geassocieerd met witte 
lupine, een belangrijke 
stimulator van de 
epidermale vetsynthese: dit 
brengt de barrièrefunctie 
van de huid weer in 
evenwicht.
De huid is comfortabeler, 
dichter, bestendiger en 
beter beschermd.

♥ PLUSPUNT: 
De voor deze behandeling 
gebruikte witte lupine is 
biologisch en wordt in 
Frankrijk geteeld. 

€ 64
RÉF. 96990
Pot 50ml

3. SOIN CHRONO TEMPS 
HIVER NUIT 
Deze anti-
rimpelbehandeling is 
samengesteld om de 
dichtheid van de huid 
te herstellen dankzij het 
kerrieplantextract, en een 
optimale werking van 
de epidermale barrière 
te herstellen dankzij het 
cichoreiwortelextract. De 
formule werkt ‘s nachts als 
de cellen zich herstellen.

Bij ontwaken is de huid 
gladder, dieper gevoed 
en zacht en heeft een 
stralende teint.

♥ PLUSPUNT: 
De zeer rijke botertextuur 
kalmeert de huid 
onmiddellijk tegen winterse 
agressies.  

€ 64
RÉF. 96991
Pot 50 ml

Winter
Verstevigende en voedende verzorging voor een globale anti-
verouderingsoplossing.

D
u

o
  

 €109 
€128

RÉF. 99900
 

T
ri

o  €139 
€177

RÉF. 99901
 

HÈT
 AC

TIE
VE 

BES
TANDDEEL VAN DE WINTER:

In de winter vertragen kou en wind het metabolisme van de huid. De 
huid krijgt minder zuurstof, is droger, gevoeliger en strakker. Met de 
jaren verliest de huid dichtheid, wordt dunner en minder resistent. In 
de winter heeft de huid het zwaar te verduren en versnelt het gebrek 
aan dichtheid de huidveroudering het meest. Daarom is voeding en 
versteviging nodig.

 HÈT ACTIEVE BESTANDDEEL VAN DE WINTER: 
De kerrieplant, bevordering van de dichtheid

De bloemen van de kerrieplant hebben een ongelooflijk lange 
levensduur en zijn eigenlijk nooit uitgebloeid. Het geheim van 
deze eeuwige jeugd zit in de rijkdom aan oligosacchariden. Op de 
huid stimuleren deze oligosacchariden de weefselregeneratie en 
verbeteren zo de dichtheid van de huid.

Dit actieve bestanddeel wordt geassocieerd met peptiden, 
het belangrijkste bestanddeel van het Chrono Temps gamma, 
met opmerkelijke gunstige effecten voor een globale anti-
verouderingswerking.

+ ++

1.

2.

3.

Nieuw in 
DECEMBER 2023!

99%
van de 
ingredienten 
zijn van 
natuurlijke 
oorsprong



SÉRUM NUIT 
HERSTELLEND NACHTSERUM 
Dit serum is geformuleerd op basis van 
plantaardige cellen van Iris pallida en herstelt 
de belangrijkste tekenen van huidveroudering, 
’s nachts op het belangrijkste moment van 
de celregeneratie: vult op, laat stralen, 
geeft structuur en geeft de elasticiteit een 
boost. De huid is beter gehydrateerd* en lijkt 
geregenereerd. Rimpels en lijntjes zijn duidelijk 
minder zichtbaar.   

€ 79
REF. 96805
Flacon 30 ml

TEVENS BESCHIKBAAR IN DE DOOS 
DAG + NACHT:

€ 158
REF. 96947

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. 
(2) Klinische scoretest uitgevoerd bij 21 vrouwen gedurende 28 dagen. In combinatie met het aanbrengen van het dagserum en nachtserum.

De verslapping 
van het gezichtsovaal 
is verminderd met
 51%(2)

Éternelle is de nieuwe uitzonderlijke gezichtsverzorgingslijn van AURIÈGE die de essentie van onze 
knowhow in zich draagt. Elke formule is een concentraat van de deskundigheid, nauwkeurigheid en passie 

van Auriège en werkt in op alle zichtbare tekenen van huidveroudering. Met een compleet en absoluut  
anti-age resultaat.

97% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong

SÉRUM JOUR 
RECONSTITUEREND DAGSERUM
Dit reconstituerende dagserum met 
een drievoudige hydrolipidische 
formule met 24 karaat gouddeeltjes 
corrigeert de belangrijkste tekenen van 
huidveroudering: vult up, verstevigt, 
spant aan en geeft weer structuur. 
De huid is beter gehydrateerd* en 
weerbaarder. Rimpels en lijntjes zijn 
duidelijk minder zichtbaar. 

€ 79
REF. 96804
Flacon 30 ml

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. 
(1) Klinische scoretest uitgevoerd bij 21 vrouwen gedurende 28 dagen. In combinatie met het aanbrengen van het dagserum en nachtserum.

Rimpels en lijntjes 
zijn verminderd met 

49%(1)

99% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong
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MIJN GEZICHTSVERZORGING ’S MORGENS  ’S AVONDS FREQUENTIE

Reiniger(s) en make-
up remover(s):

Elke dag
Tonic:

Serum:

Verzorging:

Expert 
verzorgingsproduct(en):
Scrub: 1 x per 

weekMasker: 
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MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN
Scrub: …......……………….................................................................................................…............ 
Hydrateren: …......……….................................................................................................……….….. 
Gerichte verzorgingsproducten: …......………………........................................................................ 
Afslanken: …........…...........…............................. Zonneproduct(en): …........…...........….................

MIJN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
Schoonheid: ….......................…….......................... Welzijn: …........................................................
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MIJN SCHOONHEIDSRITUELEN
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MIJN GEZICHTSVERZORGING

MIJN GEZICHTSVERZORGING

’S MORGENS  ’S AVONDS FREQUENTIE

Reiniger(s) en make-
up remover(s):

Elke dag
Tonic:

Serum:

Verzorging:

Expert 
verzorgingsproduct(en):
Scrub: 1 x per 

weekMasker: 

’S MORGENS  ’S AVONDS FREQUENTIE

Reiniger(s) en make-
up remover(s):

Elke dag
Tonic:

Serum:

Verzorging:

Expert 
verzorgingsproduct(en):
Scrub: 1 x per 

weekMasker: 
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MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN 
Scrub: …......……………….................................................................................................…............ 
Hydrateren: …......……….................................................................................................……….….. 
Gerichte verzorgingsproducten: …......………………........................................................................ 
Afslanken: …........…...........…............................. Zonneproduct(en): …........…...........….................

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN 
Scrub: …......……………….................................................................................................…............ 
Hydrateren: …......……….................................................................................................……….….. 
Gerichte verzorgingsproducten: …......………………........................................................................ 
Afslanken: …........…...........…............................. Zonneproduct(en): …........…...........….................

MIJN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
Schoonheid: ….......................…….......................... Welzijn: …........................................................

MIJN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
Schoonheid: ….......................…….......................... Welzijn: …........................................................W
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... MIJN GEZICHTSVERZORGING ’S MORGENS  ’S AVONDS FREQUENTIE

Reiniger(s) en make-
up remover(s):

Elke dag
Tonic:

Serum:

Verzorging:

Expert 
verzorgingsproduct(en):
Scrub: 1 x per 

weekMasker: 

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN 
Scrub: …......……………….................................................................................................…............ 
Hydrateren: …......……….................................................................................................……….….. 
Gerichte verzorgingsproducten: …......………………........................................................................ 
Afslanken: …........…...........…............................. Zonneproduct(en): …........…...........….................

MIJN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
Schoonheid: ….......................…….......................... Welzijn: …........................................................
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MIJN EXPERT-TIP:  
Elixir de beauté kan alleen 
worden gebruikt of onder 
uw gebruikelijke Auriège-
verzorging** om de huid 
voor te bereiden en de 

werkstoffen zo goed mogelijk 
op te nemen. ’s Ochtends en/
of ’s avonds 4 à 6 druppels 
aanbrengen op het gezicht 

en de hals, waarbij de 
oogcontour vermeden wordt.
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 SHOOT

MIJN expert verzorgingen
Om een antwoord te bieden op specifieke problemen en een bepaalde zone van het gezicht te behandelen (bv. 
de ogen) of een bepaalde werking na te streven (bv. bescherming), hebben wij expert verzorgingen ontwikkeld 
die precies op deze behoeften inspelen. Met kostbare actieve bestanddelen, specifieke texturen of galenische 
formules, zullen deze expert verzorgingsproducten kostbare bondgenoten zijn bij uw dagelijks ritueel. 

ECLAT DU TEINT
UW EXPERT VOOR EEN GEZONDE TEINT
De kroonblaadjes van rosa gallica hebben 
vele deugden voor de huid en zorgen voor 
een comfortabeler gevoel en een frisse teint. 
Vitamine C activeert de natuurlijke aanmaak 
van collageen en vitamine E helpt de cellen 
te beschermen tegen oxidatieve stress die 
verantwoordelijk is voor huidveroudering. 
Zink en koper dragen bij aan het normale 
pigmentatieproces van de huid. De teint straalt 
en de huid ziet er mooier uit.

GEBRUIKSADVIES:
4 tabletten per dag innemen; zuigen, kauwen 
of doorslikken met een glas water. 2 tabletten ’s 
ochtends en 2 ’s middags.

€ 18
REF. 96784
Doosje van 60 tabletten, 
voor 15 dagen

€ 30
REF. 96793
2 doosjes van 60 tabletten, 
voor 30 dagen.

ROZENBLAD
Rozenbladpoeder heeft 
talrijke goede eigenschappen. 
Helpt de huid gezond te 
houden, zorgt voor een 
aangenaam gevoel en laat 
glanzen.

Bestseller

ÉLIXIR DE BEAUTÉ
HYDRATEERT EN VOEDT 
Élixir de Beauté is een fijne, lichte olie met subtiele 
bloemnoten. De satijnachtige textuur versmelt met 
de huid, voor een uitzonderlijk gevoel van comfort. 
Deze buitengewone olie heeft een voorbereidende, 
hydraterende* en voedende werking. Dankzij de 
ultieme combinatie van een geraffineerde bloem, 
camelia-olie en een complex van zaden en noten 
(macadamia-, bernagie- en arganolie), is deze 
formule ideaal om de huid glad te maken, te 
revitaliseren en weer te laten stralen. De teint straalt 
meer en is gladder en egaler.    

€ 30
REF. 93301 
Glazen pipetflacon 30 ml

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. **Met uitzondering van het detox masker.

MIJN EXPERT VERZORGINGEN
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CRÈME SOS
HYDRATEERT EN HERSTELT
Gezicht en lichaam.                                   
De formule is samengesteld uit een 
zorgvuldige selectie van extracten van 
verzachtende lijnzaad, kalmerende 
calendula en voedende jojobaolie, 
arganolie en sheaboter. De huid is 
gevoed, gehydrateerd, soepel en 
zacht.  De huid voelt weer comfortabel 
aan.

€ 27
REF.  96772 
Tube 50 ml  

Voor

100%
van de vrijwilligers (1)  :

 De huid is 
    gevoed, 
    gehydrateerd 

 Het product 
    biedt onmiddellijk 
    comfort en 
    vermindert 
    onaangename 
    sensaties  

(1) Gebruikerstest uitgevoerd onder dermatologisch toezicht gedurende 21 dagen onder 22 vrijwilligers met alle huidtypes - Gebruik 1 à 2 keer per week.  auriege.com      | 47

PERFECT REGARD
STRIJKT GLAD EN ONTSPANT

 Anti-wallen 

 Afdrijvend

 Antioxidant 

De formule van deze roller is verrijkt met zoethout- en arnicabloemextract, 
heeft een hydraterende* anti-age-werking, strijkt lijntjes glad en werkt 
aanzienlijk in op wallen en kringen. De masserende roller bevordert de 
vochtafdrijving en heeft een onmiddellijk verkoelend effect. De zichtbare 
tekenen van vermoeidheid vervagen. Parfumvrij.   

€ 30
REF. 94815
Roll-on tube 15 ml

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

MIJN EXPERT-TIP:  
Het masserende balletje heeft bij 

contact met de huid een verkoelend 
en afdrijvend effect. Wanneer dit 

product koud wordt aangebracht, is het 
verkoelende effect nog groter.

MIJN EXPERT-TIP:  
’S Ochtends en ’s avonds een 
klein beetje crème aanbrengen 

onder uw gebruikelijke 
AURIÈGE-verzorging, door de 

oog- en lipcontouren lichtjes met 
ronddraaiende bewegingen van 

binnen naar buiten aan te stippen.

2. EXPERT CONTOUR
STRIJKT GLAD EN VERSTEVIGT  

 Verstevigend

 Antirimpel  

 Opvullend 

Gel-crème speciaal ontwikkeld voor de gevoelige zone rond de ogen 
en lippen. De crème is verrijkt met de herstructurerende eigenschappen 
van Matrixyl® 3000 (peptiden), de hydraterende* eigenschappen van 
hibiscusextract en de kalmerende eigenschappen van korenbloem en maakt 
de huid zeer glad en stevig. Parfumvrij.   

€ 36
REF. 94814 
Tube 15 ml  

Gerichte verzorgingsproducten 
voor de  
OOGCONTOUR

MIJN EXPERT VERZORGINGEN
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CHRONO
Bien-etre

ÉQUILIBRE  

 Chlorella waterig extract, en vitamine B12 
 Zuiveren en revitaliseren
 Ideaal in het voorjaar, na de sedentaire en   

     rijkere voeding van de winter

€ 50
RÉF. 96907
300 ml – 30 ampullen van 10 ml voor 30 dagen

JAMBES LÉGÈRES 

 Extract van wijnbladeren en natriumarm    
     marien magnesium

 Tonus aderen en bloedsomloop
 Ideaal bij zware benen, vooral in de zomer als    

     het erg warm is.

€ 50
RÉF. 96921
300 ml – 30 ampullen van 10 ml voor 30 dagen

VITALITÉ 

 Natuurlijk extract van vloeibare spirulina en       
     zeemagnesium

 Boosten en energiseren
 Ideaal tijdens momenten van vermoeidheid om  

     tonus te brengen, vooral in de herfst

€ 50
RÉF. 96795 
300 ml – 30 ampullen van 10 ml voor 30 dagen

IMMUNITÉ
 Natuurlijk extract van vloeibare spirulina, en   

     koper  
 Beschermen en versterken
 Ideaal in de winter

€ 50
RÉF. 96796
300 ml – 30 ampullen van 10 ml voor 30 dagen

 auriege.com      | 49

CHRONO CORPS 50

HAARVERZORGINGS-
PRODUCTEN 55

CHRONO SILHOUETTE 56
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MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN

MIJN lichaamsVERZORGINGS-
PRODUCTEN
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CHRONO
Corps

MIJN BEAUTYTIP: 
STAP 1

Uw Scrub verzorging met 
ronddraaiende bewegingen 

aanbrengen op de vochtige huid om 
de zuiverende werking te boosten 
en de opperhuid te stimuleren. De 
nadruk leggen op de meest droge 
en ruwe zones (ellebogen, knieën, 

hielen) of op plekken die extra 
aandacht nodig hebben.  

STAP 2  
Na een scrub is het belangrijk dat de 
huid goed wordt gehydrateerd, met 
name om het beschermingslaagje 
aan te vullen. Afhankelijk van het 

seizoen en uw wensen kunt u kiezen 
tussen de smeuïge textuur van 

Baume Gourmand (aanbevolen 
in de herfst en winter) en de 

vloeibare textuur van Lait Soyeux 
(aanbevolen in de lente en zomer). 
De olietextuur van Elixir Corps is 

nog een andere mogelijkheid! 

2. ÉLIXIR CORPS ET CHEVEUX 
HYDRATEERT* EN SUBLIMEERT 
De kern van de formule: een combinatie van 
uitzonderlijke oliën om het lichaam te hydrateren*, 
te voeden en te sublimeren, en de droge huid te 
verzorgen! Het product kan ook worden gebruikt op 
haar, vooral zeer droog haar, op de lengtes en punten. 
De verslavende geur en de lichte textuur zorgen voor 
een moment van totale ontspanning.    

€ 37
RÉF. 92997 
Glazen flacon 100 ml 

3. LAIT SOYEUX  
HYDRATEERT* EN SUBLIMEERT      
De kern van de formule: marula-olie met voedende 
en vochtinbrengende eigenschappen. Verzacht en 
revitaliseert de huid op natuurlijke wijze. De vloeibare 
textuur dringt snel door om het lichaam te hydrateren* 
en te sublimeren.    

€ 30
RÉF. 93262 
Tube 200 ml

4. BAUME GOURMAND 
VOEDT EN KALMEERT 
De kern van de formule bestaat uit dadelolie uit de 
woestijn die rijk is aan essentiële vetzuren waardoor 
zelfs de droge en beschadigde huid gevoed en 
hersteld wordt. De rijke en romige textuur voedt en 
kalmeert het lichaam.   

€ 35
RÉF. 93263
Pot 200 ml

2 HYDRATEREN1 SCRUBBEN
1. SOIN GOMMANT   
EXFOLIEERT EN VERZACHT 
Exfolieert op milde wijze en verwijdert dode cellen 
dankzij de schillen van cacaobonen. De huid is 
soepel, glad en klaar voor verdere verzorging.  

€ 30
RÉF. 93261 
Tube 190 g

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. (1) Doeltreffendheidstest onder 23 vrijwilligers.

Voor

95%
van de vrijwilligers(1)

De huidtextuur  
is verfijnd

 auriege.com      | 51

1.

2.

3.

4.

Maakt de huid 
heerlijk zacht, zeer 
aangenaam parfum.             
Odette

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN
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CHRONO
Corps

CRÈME JEUNESSE CORPS
HYDRATEERT*, VERSTEVIGT EN VERKWIKT 
Het onmisbare verzorgingsproduct om het 
jeugdige aspect van het lichaam te behouden! 

Crème Jeunesse is verrijkt met een botanisch 
extract van wintererwt - een krachtige booster 
van elastinevezels en collageensynthese die 
de huid verstevigen en verkwikken - en met 
hyaluronzuur met hydraterende en anti-aging 
werking. De romige en omhullende textuur 
vergemakkelijkt de massage en dringt snel in 
om volledige doeltreffend te zijn.

€ 45
RÉF. 96901 
Pot 200 ml 

WINTERERWT
Verhoogt de synthese van elastine en 
collageen, waardoor de huid steviger, 
elastischer en strakker wordt.

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.  auriege.com      | 53

CRÈME BEAUTÉ DES MAINS 
ANTI-VLEKKEN EN ANTI-AGE
Deze crème gaat het verschijnen 
van vlekjes tegen, heeft 
een zonnefilter, voorkomt 
huidveroudering van de handen 
en verstevigt de nagels.   

€ 9
RÉF. 92940
Tube 50 ml

SPRAY MAINS PROPRES
REINIGT EN VERZACHT, ZONDER SPOELEN 
Deze handspray reinigt de handen, 
zonder ze af te spoelen. De handen 
voelen zacht en prettig aan en zijn 
omhuld met een heerlijke frisse geur 
van jasmijn en citrusfruit. Dankzij het 
praktische reisformaat hebt u hem altijd 
bij de hand! 

€ 6,90
RÉF. 96945
Flacon 50 ml

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN

95% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong
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BAUME LÈVRES 
Verrijkt met jojo-
ba-olie, herstelt, 
hydrateert* en voedt 
de droge lippen.  
Ze krijgen hun  
natuurlijke glans 
terug en zien er 
voller uit.

€ 19
RÉF. 96981
Stick 15 ml

 auriege.com      | 55

HaarVERZORGING

CHEVEUX ET ONGLES    
VERSTERKT EN SUBLIMEERT
Een cocktail van actieve bestanddelen op basis 
van zorgvuldig geselecteerde druivenpitolie, 
biergist, zeewier, vitaminen en zink, voor mooier 
en sterker haar en nagels. Dit supplement is 
ideaal om te gebruiken in maart en september, 
wanneer het haar en de nagels meer aandacht 
nodig hebben.

GEBRUIKSADVIES:
2 tabletten per dag innemen met een groot glas 
water.

€ 25
RÉF. 96783 
Doosje van 60 capsules, voor 30 dagen. 

SHAMPOOING SUBLIME ARGENT  
SUBLIMEERT EN NEUTRALISEERT DE GELE GLOED   
Voor wit, grijs en blond haar (natuurlijk, 
gekleurd of ontkleurd). De dieppaarse formule 
neutraliseert de ongewenste gele gloed en geeft 
het haar een mooie natuurlijke en heldere glans.

€ 9
RÉF. 92922
Flacon 200 ml 

CRÈME BEAUTÉ DES PIEDS         
HERSTELT EN KALMEERT
Dankzij argan- en zoete amandelolie worden 
droge voeten diep gevoed en worden 
gebarsten hielen voorkomen. Het verzacht 
de pijnlijke voetzolen en maakt de huid 
zachter en soepeler.

€ 15
RÉF. 92941
Tube 50ml 

APPLICATOR

Uitstekend product dat 
ik al heel lang gebruik!             
Sylvie

Nieuw in 
APRIL 2023!

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

95% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN
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DRAINEUR  
VOERT VOCHT AF  
Groene maté en zwarte bes bevorderen de 
afvoer van water in het lichaam en stimuleren 
de eliminatie door het lichaam. Cactusvijg helpt 
het hongergevoel te verminderen. In combinatie 
met een evenwichtige voeding en regelmatige 
lichaamsbeweging draagt deze vochtafdrijver bij 
aan een slanker figuur. 

GEBRUIKSADVIES:
1 stick per dag, in 200 ml (of meer) water.

€ 18
RÉF. 96785 
Doosje van 14 sticks, 
voor 14 dagen 

€ 30
RÉF. 96792  
2 Doosjes van 14 sticks, 
voor 28 dagen. 

1. LIFT SILHOUETTE JOUR 
LIFT SILHOUETTE JOUR, met extract van het 
heilige lotusblad, helpt de kwaliteit van de huid te 
verbeteren. Cellulitis en putjes worden zichtbaar 
minder. In de loop van de tijd wordt de huid 
gladder en de contouren in model gebracht. 

GEBRUIKSADVIES:
In de ochtend met cirkelvormige bewegingen van 
beneden naar boven op het lichaam aanbrengen. 
Gebruik Gua Sha Corps om de resultaten te 
verbeteren. Te gebruiken in combinatie met LIFT 
SILHOUETTE NUIT.

€ 35
RÉF. 96953
Tube 150ml 

2. LIFT SILHOUETTE NUIT 
LIFT SILHOUETTE NUIT, met Stevia bladextract, 
helpt het figuur ‘s nachts opnieuw vorm te geven 
terwijl het lichaam in rust is. 
Nacht na nacht wordt de huid weer soepel en 
stevig voor een strakker en steviger figuur. Het 
silhouet wordt weer in model gebracht.

GEBRUIKSADVIES:
‘s Avonds op het lichaam van onder naar boven 
aanbrengen met ronddraaiende bewegingen. 
Gebruik Gua Sha Korpsen om de resultaten te 
verbeteren. Te gebruiken in combinatie met LIFT 
SILHOUETTE JOUR.

€ 35
RÉF. 96954
Tube 150ml 
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SOIN REMODELANT 
SILHOUETTE
VERSTEVIGT EN MAAKT GLAD
Dankzij 3 zeer 
innovatieve werkzame 
bestanddelen voelt de 
huid snel weer stevig 
en glad aan en ziet het 
silhouet er weer strak uit.

€ 31
RÉF. 95505
Tube 200 ml

GUA SHA CORPS 
IN KWARTZ
Een exclusieve creatie van 
Auriège om uw routine 
te begeleiden. Door de 
bloedsomloop te stimuleren 
wordt de afvoer van gifstoffen 
en cellulitis bevorderd.

€ 29
RÉF.96980

Nieuw in
MAART 2023!

1.

2.

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN

95% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong



58 | 

1 VOORBEREIDEN

Zonne
PRODUCTEN 

1.LAIT ACCÉLÉRATEUR DE BRONZAGE 
BEREIDT VOOR EN HYDRATEERT*  
Gezicht en lichaam. 
Activeert de melaninesynthese en zorgt voor een egale en 
intense bruining. Dagelijks gebruiken gedurende 15 dagen 
voordat de huid blootgesteld wordt aan de zon. 

€ 25
RÉF. 94545
Tube 200 ml

2.COCKTAIL ESTIVAL 
VOORBEREIDEN  
Tomaatlycopeen, vitamine E, koper = een ideale cocktail 
om de huid zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste 
zonnestralen!* **

GEBRUIKSADVIES:
2 tabletten per dag innemen met een groot glas water.

€ 25
RÉF. 96786
Doosje van 60 capsules, voor 30 dagen.

3.SOIN SOLAIRE VISAGE SPF50+
ZEER HOGE BESCHERMING
Deze zonnebrandcrème met 
hoge bescherming beschermt uw 
gezicht tegen de zichtbare tekenen 
van vroegtijdige huidveroudering 
en voorkomt het ontstaan van 
zonnevlekken en zorgt voor een 
stralende bruine kleur. De smeltende 
textuur is waterproof, plakt niet en is  
niet vet. 

€ 30
RÉF. 96971
Tube 30 ml

4.SOIN SOLAIRE CORPS SPF50+
ZEER HOGE BESCHERMING  
Deze zonnebrandcrème met hoge 
bescherming beschermt uw lichaam 
tegen zonnestralen en hydrateert* uw 
huid om uw bruine kleur te onthullen. De 
smeltende textuur is gemakkelijk aan te 
brengen en laat geen witte sporen na. 
Waterproof, plakt niet en is niet vet.

€ 35
RÉF. 96972
Tube 150ml

5.BAUME RÉCONFORTANT 
APRÈS-SOLEIL 
VOEDT EN KALMEERT 
Gezicht en lichaam.                                                                    
Verrijkt met karitéboter om de huid na 
blootstelling aan zonlicht te voeden en 
te kalmeren. Rijke en frisse textuur.

€ 32
RÉF. 92996
Tube 200 ml

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid. *Dit voedingssupplement is geen vervanging voor een geschikt zonnebeschermingsproduct.

BESCHERMEN2
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KALMEREN3 3.

4.

MIJN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN

Nieuw in
MAART 2023!
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L’HOMME

60 | 

DE OLIES
Bodysprays 
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DOUCHE-OLIES  
Een hydraterende* en 
sensuele olietextuur die 
in aangenaam fijn schuim 
verandert. Vier geuren die bij 
de bodysprays passen om 
van het douchen een ware 
geurbelevenis te maken.   

€ 9
Flacons 200 ml 

BODYSPRAYS 
Auriège brengt de Bodysprays 
opnieuw uit met een collectie 
van 4 geurcomposities die 
door Franse parfumeurs zijn 
samengesteld. 4 originele 
geuren voor elk seizoen en elk 
humeur. 

€ 40
Glazen sprayflacons 100 ml
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EAU DE TOILETTE 
L’HOMME   
L’Homme, Eau 
de toilette van 
Auriège, is een ode 
aan de moderne, 
stijlvolle, elegante en 
onvoorspelbare man. 
Het edele karakter 
van pittige bergamot 
compenseert de 
subtiliteit van de 
bloemige noten van 
lavendel en viooltjes 
en maakt vervolgens 
plaats voor de 
krachtige noten van 
witte muskus.

€ 40
REF. 93130 
Glazen sprayflacon 100 ml 

GEL DOUCHE 
CORPS ET CHEVEUX
Deze douchegel verfrist 
met een subtiele geur, 
reinigt op milde wijze 
en laat een frisse geur 
achter op de huid en 
het haar.

€ 9
REF. 93131
Tube 200 ml

GEL DE RASAGE
Romig schuim 
waardoor het 
scheermesje 
perfect glijdt en een 
nauwkeurig resultaat 
garandeert. Ideaal voor 
de gevoelige huid.

€ 12
REF. 94800
Spray 150 ml

SOIN APRÈS-RASAGE
Deze gelcrème 
hydrateert* en kalmeert 
de gevoelige en/of pas 
geschoren huid. De 
actieve bestanddelen 
verzachten irritaties en 
een branderig gevoel. 
Lichte, verfrissende en 
niet-vette textuur.

€ 20
REF. 94395
Tube 75 ml

Geschenkdoos 
l’Homme :   

♥ BEVAT :
1 EAU DE TOILETTE 

HOMME  
Glazen sprayflacon 100ml 

+ 1 GEL DOUCHE 
CORPS&CHEVEUX

Tube 200 ml

€ 49 
REF. 96851

L’Homme

GEUR IDENTIEK 
AAN DE EAU DE TOILETTE

*Hydratatie van de bovenste 
lagen van de opperhuid. 
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LIPPEN 70

NAGELS 70

MIJN make-up

 auriege.com      | 63

MIJN MAKE-UP

Teint

ULTRA TENSE
Deze perfecte make-up basis is licht en 
onzichtbaar op de huid. De met hyaluronzuur 
en taragom verrijkte formule heeft een direct 
aanspannend effect, maakt lijntjes glad, zorgt 
voor een uitgeruste uitstraling, egaliseert 
en matteert de teint en vergemakkelijkt het 
aanbrengen van make-up waardoor deze 
beter blijft zitten.

€ 34
RÉF. 96989
Pompflacon 30ml

Nieuw in
MEI 2023! 95% 

ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong
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MIJN BEAUTYTIP:
Breng deze crème elke ochtend 

aan na uw gebruikelijke 
AURIÈGE dagverzorging om uw 
huidverzorgingsroutine compleet 
te maken. De crème kleurt bij het 
aanbrengen en past zich aan de 

huidskleur aan en egaliseert de teint. 

LIFT CC CREAM
DEKKING      

 Corrigeert lichte roodheid, donkere kringen,  
     vlekken 

 Verheldert de teint, perfectioneert de huid 
 Zeer lichte dekking voor een natuurlijk  

     effect

Deze lichte, smeltende textuur geeft een 
stralende teint en corrigeert pigmentdefecten.

De formule bevat amethistpoeder 
met revitaliserende en verhelderende 
eigenschappen, taragom met een onmiddellijk 
liftend effect en hydraterend* hyaluronzuur.

De teint is elke dag gladder, egaler en 
stralender!

€ 49
RÉF. 97804
Tube 30ml

Teint

Nieuw!

LIFT BB CREAM
DEKKING      

 Camoufleert onvolmaaktheden (puistjes, rimpels...) voor een egale teint.
 Een alternatief voor foundation, de vloeibare textuur is gemakkelijk aan te brengen voor  

     een vlekkeloos resultaat.
Een echte hybride tussen huidverzorging en make-up die de huidtextuur glad maakt, de teint egaliseert en 
kleine imperfecties camoufleert met een natuurlijke, fluweelzachte finish.

De formule is verrijkt met taragom met liftende eigenschappen en organisch edelweissextract met 
antioxiderende en beschermende eigenschappen. 

De huid wordt elke dag glad gemaakt en de teint gesublimeerd!

€ 49
 LIGHT RÉF. 96973    MEDIUM RÉF. 96974

Tubes 30ml

Nieuw in
APRIL 2023!

*Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

MIJN MAKE-UP

96% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong

96% 
ingredienten 
van natuurlijke  
oorsprong
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FOND DE TEINT LUMIÈRE
DEKKING      
Deze matterende foundation 
camoufleert imperfecties 
perfect en zorgt voor een 
zeer natuurlijk “nude” effect. 
De lichte en vloeibare textuur 
versmelt met de huid en laat 
een licht en aangenaam laagje 
achter. 
De teint is egaal en stralend! 
Deze foundation is verkrijgbaar 
in twee aanvullende tinten: 
claire en dorée.

€ 40
 CLAIRE RÉF. 96946
 DORÉE RÉF. 96944

Flacons 30 ml
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Teint

HET ONMISBARE 
ACCESSOIRE OM DE 

TEINT TE BEWERKEN:

BEAUTY BLENDER 

€ 10
RÉF. 94252

POUDRE MINÉRALE
Zorgt voor een egale teint 
dankzij natuurlijke pigmenten. 
Onzuiverheden worden 
gecamoufleerd terwijl de huid 
blijft ademen.

€ 32 
 NATURELLE RÉF. 92261
 DORÉE RÉF. 92262
 INTENSE RÉF. 92264

Doosjes 5 g

ZONNEPOEDER SPF50
Voor een zonnige uitstraling, 
beschermt de opperhuid dankzij 
de zonbeschermingsfactor. Een 
handige 2-in-1!

€ 27
RÉF. 92266
Doosje 10 g

BLUSH LITCHI
Past bij alle huidtinten en alle 
soorten make-up.

€ 10
RÉF. 92269
Doosje 2,5 g

MIJN MAKE-UP
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Ogen

ANTI-CERNES LUMIÈRE 
Deze concealer heeft een hoge dekking, 
is lang houdbaar met een matte finish. Het 
product maskeert donkere kringen en wallen, 
corrigeert depigmentatie en hydrateert de 
gevoelige huid rond de ogen.

€ 19 
 LIGHT RÉF. 96984  
 MEDIUM RÉF. 96985

Tubes 8ml

Stap 1: 
CORRIGEREN

WENKBRAUW-MASCARA 
Ideaal om dunne of 
schaarse wenkbrauwen 
te accentueren. Met deze 
getinte mascara kunt u uw 
wenkbrauwen borstelen, 
kleuren en vorm geven.

€ 13
 CHÂTAIN FONCÉ 

RÉF. 92849

 auriege.com      | 69* Oftalmologisch getest.

Stap 2: 
SUBLIMEREN

Bestseller 

1. MASCARA 3D*
Telescopische 
mascara met een 
uittrekbaar borsteltje 
met drievoudige 
werking: volume, 
lengte en vormgeving 
van de wimpers. Een 
3D-effect voor een 
onweerstaanbare blik 
en een spectaculair 
resultaat!  

€ 22
 NOIR  

RÉF. 92850 

Flesje 8 ml  

2. STYLO KHÔL NOIR
Dit zwarte 
kohlpotlood is een 
absolute must have 
voor een intense blik! 
De crèmepunt glijdt 
over de huid om het 
product nauwkeurig 
en heel eenvoudig 
aan te brengen. Kan 
dankzij de tip gebruikt 
worden als strakke 
streep om de blik 
te accentueren of 
enigszins uitgeveegd 
worden voor een diep 
doordringende blik.

€ 15
 NOIR

RÉF. 96920

3. EYE-LINER* 
De vilten stift van 
de eyeliner voelt zo 
zacht als een veertje 
aan en het dunne 
gestroomlijnde 
puntje zorgt 
voor een mooi 
resultaat, waarbij 
de diepzwarte 
pigmenten een 
langdurig effect 
garanderen. Dankzij 
de omkeerbare punt 
gaat het product 
langer mee. 

€ 18
 NOIR

RÉF. 92628

MIJN BEAUTYTIP:
Voor een perfecte 

oogopslag de mascara 
met het korte borsteltje 

aanbrengen om 
maximaal volume te 

creëren. Voor een nog 
intenser resultaat, de 
mascara vervolgens 

met het lange borsteltje 
uitstrijken om de 

wimpers te verlengen, 
te definiëren en voller te 

maken.

PALETTE YEUX   
Een palet met 3 
geselecteerde kleuren 
oogschaduw, apart of 
gecombineerd te gebruiken 
voor een oneindig aantal 
variaties. Intense kleuren en 
langdurig effect.  

€ 19
 SMOCKY

RÉF. 94543
Set van 3 x 0,3 g   

SMOKEY EYES MAKEN:

1

2

3

= wit parelmoer

= grijs met glitters

= matzwart

1.

2.

3.

Nieuw in 
JUNI 2023!

MIJN MAKE-UP
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BAUME MAGIQUE
Om uw lippen te hydrateren*, 
mooier te maken en de kleur 
ervan te accentueren. De formule 
past zich aan de pH van de huid 
aan zodat uw lippen prachtig roze 
worden.

€ 19
REF. 94536
Magische balsem van 3,5 g

LAQUE LÈVRES ROUGE
Een vloeibare, longlasting rode lippenstift met 
aanpasbare dekking en absoluut comfort.  

€ 19 
REF. 95300

SATIJNGLANS

* Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid.

De lippen

GRENADINE REF. 92823

ROSE BOUQUET REF. 92821

CORAIL POP REF. 92825

BURGUNDY REF. 92822

JUMBO TWIST
Deze jumbo’s (breed potlood) bieden de precisie van 
een potlood en de dekking en het aanbrenggemak 
van een lippenstift. De ultra-gepigmenteerde formules 
bevatten hydraterende anti-aging bestanddelen. Een 
mat resultaat met een vederlichte textuur en een kleur 
die lang blijft zitten!

€ 15
MATTE AFWERKING

MATTE AFWERKING

Bestseller 

MIJN MAKE-UP

LIPPENSTIFT
Intense kleuren, 
gebruiksgemak en 
langdurig effect.

€ 19
Lippenstift 3,8 g
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RODE EN NUDE NAGELLAK:
Ontdek de nieuwe nagellak van Auriège die 
perfect aangebracht wordt en lang blijft zitten.
Verkrijgbaar in 2 kleuren: Nude intemporel 
en Rouge couture, geschikt voor alle 
gelegenheden.

€ 12 
 LE ROUGE REF. 96913 
 LE NUDE REF. 96915 

Flacon 9 ml

BASE & TOP COAT:
Als base coat: beschermt, versterkt en strijkt 
de nagel glad. Als top coat: verbetert de 
fixatie van de kleur en zorgt voor een fijne 
glanzende afwerking.

€ 12 
REF. 96916 
Flacon 9 ml

SATIJNGLANS

De nagels

Nieuwe producten!
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1 1 2

1 1

€57 
€72

RÉF. 92490 
Dag OF Nacht I  

Mijn dagelijkse ritueel 

Mijn dagelijkse ritueel  
+ MIJN WEKELIJKSE VERZORGING

€77 
€102

RÉF. 92400

Dag + Nacht I  

      2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Source ou Mat DAG + NACHT naar keuze 2

    2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
+ 1 Chrono Source ou Mat  DAG + NACHT naar keuze 2
+ 1 gommage naar keuze 3
+ 1 masque naar keuze 4

      2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Source ou Mat DAG + NACHT
      naar keuze 2

€102 
€152

RÉF. 99881 

MIJN SCHOONHEIDSRITUELEN
Chrono Source & Mat OFWEL € 25 

KORTING!

OFWEL € 50 
KORTING!

OFWEL € 15 
KORTING!

2 2

2 2 3 4
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4  MASKERS:3  SCRUB:

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

2  CHRONO SOURCE JOUR  NUIT  : 2  CHRONO MAT  /  :

CRÈME
FONDANTE

CRÈME 
RICHE

GEL
CRÈME

GEL
GRANITÉ

CRÈME
NUIT 

FLUIDE
MATIFIANT

CRÈME
PURIFIANTE

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE

 1  GEMENGDE TOT VETTE HUID  1  CHRONO DÉMAQ’ :

HUILE
DOUCEUR

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LOTION 
JEUNESSE

MIJN RITUELEN

MAAK JE KEUZE!
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*BIJ AANKOOP VAN EEN VAN DEZE 3 RITUELEN, 1 BOOSTER NAAR KEUZE AAN: - 40% - 40%

soit €18 €30
 

Mijn dagelijkse ritueel

Mijn dagelijkse ritueel 
+ MIJN WEKELIJKSE VERZORGING

21

2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Perfect DAG + NACHT naar keuze 2

OF 
met de Booster naar keuze, ofwel  €134  €162  RÉF. 99885

    2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
+ 1 Chrono Perfect DAG + NACHT naar keuze 2
+ 1 gommage naar keuze 3

+ 1 masque naar keuze 4

OF 
met de Booster naar keuze, ofwel  €160  €212 
RÉF. 99886

2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Perfect DAG OU NACHT naar keuze 2

OF 
met de Booster naar keuze, ofwel  €95  €117  RÉF. 99884

€142 
€182

RÉF. 99882 

21 1 3 4

OFWEL € 16 
KORTING!

MIJN SCHOONHEIDSRITUELEN
Chrono Perfect

OFWEL € 10 
KORTING!

1

€116 
€132

RÉF. 94907
Dag + Nacht I  

2

1 1 2 2

OFWEL € 40 
KORTING!

€77 
€87

RÉF. 94906 

Dag OF Nacht I  

*  CHRONO PERFECT BOOSTER :

BOOSTER
LISSANT

BOOSTER
NUTRI

BOOSTER
D’EAU

BOOSTER
D’ÉCLAT

4  MASKERS:

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

2  CHRONO PERFECT JOUR  NUIT  :

PERFECT’ 
LISS

PERFECT’
NUTRI

PERFECT’
EAU

PERFECT’
ÉCLAT

PERFECT’
NUIT

3  SCRUBS:

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

MAAK JE KEUZE!

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE

 1  GEMENGDE TOT VETTE HUID  1  CHRONO DÉMAQ’ :

HUILE
DOUCEUR

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LOTION 
JEUNESSE

MIJN RITUELEN



*BIJ AANKOOP VAN EEN VAN DEZE 3 RITUELEN, UW SERUM NAAR KEUZE AAN:
76 | 

Mijn dagelijkse ritueel 

Mijn dagelijkse ritueel 
+ MIJN WEKELIJKSE VERZORGING

OFWEL € 41 
KORTING!

OFWEL € 20 
KORTING! € 86 

€106

RÉF. 99902

Dag OF Nacht I  

€129 
€170

RÉF. 99904

Dag + Nacht I  

2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Temps JOUR + NUIT naar keuze 2  + 3  

OF 
met het Serum naar keuze, ofwel  €159  €219  RÉF. 99905

    2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
+ 1 Chrono Temps JOUR + NUIT naar keuze 2  + 3  
+ 1 gommage naar keuze 4
+ 1 masque naar keuze 5

met het Serum naar keuze, ofwel  €189  €269  RÉF. 99907

2 Chrono Démaq’ naar keuze 1
 + 1 Chrono Temps JOUR OU NUIT naar keuze 2  of 3  

OF 
met het Serum naar keuze, ofwel  €116  €155  RÉF. 99903

€159 
€220

RÉF. 99906

MIJN SCHOONHEIDSRITUELEN
Chrono Temps

3

4 5

11 2 21 1

11 2 3

3

OFWEL € 61 
KORTING!

€30 
€49
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Auriège Paris - SAS met maatschappelijk kapitaal van € 1.500.000 - 722 050 275 RCS PARIS I Dexi Diffusion - SAS met maatschappelijk kapitaal van € 50.000 - 340 373 687 RCS 
PARIS I Lid van de «Fédération des Entreprises de la Beauté» en de «Fédération de la Vente Directe» - Ref. 95551 - Tarieven geldig vanaf 1 maart 2023. Zie uw bestelbon voor 

onze algemene verkoopvoorwaarden. Klantenserivce: 05.49.68.90.00. Foto niet bindend / reproductie verboden. Fotocredits: Getty Image.

2  CHRONO TEMPS JOUR  :

AUTOMNE
JOUR 

HIVER
JOUR 

PRINTEMPS
JOUR 

ÉTÉ
JOUR 

3  CHRONO TEMPS NUIT  :

AUTOMNE
NUIT

HIVER
NUIT

PRINTEMPS
NUIT

ÉTÉ
NUIT

5  MASKERS:4  SCRUBS:

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE

SÉRUM
AUTOMNE

SÉRUM 
HIVER

SÉRUM 
PRINTEMPS

SÉRUM 
ÉTÉ

 1  GEMENGDE TOT VETTE HUID 1  CHRONO DÉMAQ’ :

HUILE
DOUCEUR

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LOTION 
JEUNESSE

*  CHRONO TEMPS SÉRUM :Nieuw !

Nieuw !

Nieuw !

MIJN RITUELEN

MAAK JE KEUZE!
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AURIÈGE-CONSULENTE ZIJN

Een wereld waar ik welkom was zoals ik was. Een wereld waar 
ze de tijd namen om me te trainen, waar ze het geduld hadden 
om mijn vragen te beantwoorden. Een wereld waarin ik zie hoe 
mijn cliënten, die vrienden zijn geworden, zich mooi gaan voelen 
en tijd voor zichzelf nemen... Een wereld waarin mijn prestaties 
worden beloond. Het betekent ook anderen de kans bieden om toe 
te treden tot deze wondere wereld, hen opleiden en begeleiden bij 
hun start! Het is te veel om in één woord samen te vatten.

Sandra,                           
CONSULENTE EN TEAMLEIDER SINDS 2019

Mijn drijfveer is mijn teamleden te zien 
opbloeien, opgroeien en op een dag 
ook een eigen team zien opzetten. Ik 
heb het gevoel dat ik mijn passie voor 
dit beroep elke dag doorgeef.

Isabelle,
TEAMLEIDER SINDS JANUARI 2021

ONZE CONSULENTES 
GETUIGEN!

DE VOORDELEN!

BEGINNEN IS HEEL  
GEMAKKELIJK!

Kies uw startpakket uit onze selectie kits: 
je kunt vrij kiezen uit onze bestsellers, je 
favoriete producten en de producten die je 
klanten op prijs zullen stellen!

Vanaf de eerste maand kun je punten sparen 
om te blijven genieten en gratis producten te 
krijgen! 

WIJ BEGELEIDEN JE!
Onze digitale applicatie begeleidt je bij 
je dagelijkse Beauty Afspraken! Virtueel of 
fysiek, om je klanten te begeleiden volgens 
hun behoeften en wensen. 

Toegang tot productfiches, verschillende 
opleidingen om je vaardigheden te 
verbeteren, voortdurende uitdagingen om 
je prestaties te volgen, tot het leven van het 
netwerk en om je team te controleren...!

GA HET AVONTUUR OOK AAN EN WORD 
CONSULENTE VAN AURIÈGE!
Ga voor meer informatie naar:                                                                       
auriege.fr of neem contact met ons op via:                                    
05 49 68 90 00

Welkom bij AURIEGE...

 Test, adviseer 
en deel de 
producten!

 Werk in je 
eigen tempo:  
stel je eigen 
doelen!

 Profiteer altijd 
van gratis training 
en ondersteuning

 Sluit je aan bij een 
gemeenschap van 
vrouwen die elkaar 
helpen en delen!

 Win cadeaus en 
zelfs reizen!

 Vrouwen laten stralen en  
daarvoor betaald krijgen,  
zonder beperkingen!

U ZULT NIET MEER 
ANDERS WILLEN!



LIFT BB & LIFT CC CREAM :
de bondgenoten van een 

perfecte teint 

auriege.com

Nieuw!


