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Doeltreffende ingrediënten

Eerlijke cosmetica
Natuurlijke werkstoffen

Huidvriendelijk 100%

100%K-Beau

K-Beau staat voor krachtig en mooi! Verzorgingsproducten voorzien van 
hoogwaardige werkstoffen voor anti-aging gecombineerd met de kracht van 
moderne superfoods. 
Nieuw en innovatief! Deze producten bewijzen dat het werkt. 
K-Beau producten zijn vrij van irriterende stoffen zoals parabenen, siliconen, 
sulfaten en minerale oliën en bevatten een allergeenvrij parfum. Door deze 
milde formule is dit zelfs voor de meest gevoelige huid geschikt. 
K-Beau producten zijn verpakt in hygiënische luchtdichte flacons die 
het product niet blootstelt aan invloeden van buitenaf, zoals zuurstof en 
bacteriën. Het product blijft van het eerste gebruik tot de laatste druppel 
100% werkzaam.
K-Beau gebruikt alleen de beste en natuurlijke ingrediënten, die een positief 
effect hebben op de huid. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om 
gezonde keuzes te maken, wanneer het op uw huid aankomt.

cosmeceuticals



K-
Be

au



Forever Young & Hydratation
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K-Beau - Forever Young & Hydratation
De anti-aging producten van K-Beau zijn voorzien van hoogwaardige 
oliën, waaronder Jojoba olie. De diamant onder de oliën. 
Gecombineerd met moderne superfoods die rijk zijn aan de beste 
vitaminen en mineralen. De Matrixyl in de producten is een
wetenschappelijk bewezen antirimpelmiddel. Het stimuleert de 
fibroblasten om de collageen aanmaak te verdubbelen en gelijktijdig 
ook de productie van elastine waardoor de huid dik en steviger 
wordt. Fijne lijntjes en rimpels verminderen. 
De natuurlijke en wetenschappelijk bewezen extracten van de hibiscin 
verzorgen, verbeteren en verjongen de huid. De huidverbeterende 
formules zorgen voor verjonging, vitaliteit, optimale versteviging 
en een stralende teint. Uw huid wordt aantoonbaar gladder en 
gezonder.



Comfort Power Cleanser

Black Quinoa
Amaranth olie
Purple Orchid
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Comfort Power Cleanser, 75 ml
K-Beau Cleanser is een heerlijke zachte reinigingsgel rijk aan 
hoogwaardige oliën, zwarte quinoa-extract en paarse orchidee-
extract. Zwarte quinoa bevat veel vitaminen en mineralen en 
hydrateert en voedt de huid. Gecombineerd met het extract van 
de paarse orchidee. Dat geschikt is voor de veeleisende huid en een 
wonderbaarlijk anti-aging middel is. 
Deze gel maakt je huid zijdezacht en voorkomt rimpels.
Wat wilt u nog meer! De cleanser bevat geen SLS (sodium lauryl 
sulfaat) of SLES (sodium laureth sulfaat), kortgezegd zeep! 
De sucragel in deze cleanser droogt uw huid niet uit en zorgt voor 
een extra gehydrateerde huid.
’s Ochtends en ’s avonds licht inmasseren op uw gezicht en afspoelen 
met water.



Multi Balancing Lotion

Aloë vera
Hyaluronzuur
Vitamine B5
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Multi Balancing Lotion, 150 ml
K-Beau lotion is een verfrissende lotion die zorgt voor een heerlijke 
zachte huid door de hoogwaardige aloë-extracten. Het hyaluronzuur 
in deze lotion zorgt dat het vochtbalans in uw huid op peil blijft.
Na het reinigen met een wattenschijfje aanbrengen op uw gezicht.



Gentle Bamboo Scrub

Zonnebloempitolie
Avocado olie
Druivenpit olie
Jojoba olie
Bamboo extract
Retinol
Lactic Acid
Matrixyl
Aloë Vera
Vitamine B5
Vitamine A
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Gentle Bamboo Scrub, 75 ml
K-Beau Bamboo Scrub is een zachte scrub die voor iedere huid 
geschikt is. Door de fijne bambookorrel is het extra mild voor 
uw huid. Het voedt de huid met rijke oliën, waaronder jojoba-
olie, druivenpitolie, advocado-olie en vitamine A. De scrub 
zacht inmasseren en even op de huid in laten werken, zodat het 
melkzuur en het hyaluronzuur zijn werking kunnen doen en het 
verouderingsproces tegengaan. Een heerlijke scrub die zorgt voor 
een gevoede en gladde huid.
Wekelijks aanbrengen en licht inmasseren op uw gereinigde en 
vochtige gezicht. Enkele minuten laten intrekken en afspoelen met 
water.



Forever Young - 24/7 Anti-aging Crème

Rijstkiemolie
Abrikozenpitolie
Matrixyl
Hibiscin
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Forever Young - 24/7 Anti-aging Crème, 50 ml
Voor de normale tot droge huid
K-Beau Anti-aging Crème is een heerlijke 24-uurs verzorging die 
huidveroudering tegengaat. Deze crème bevat hoogwaardige oliën, 
waaronder abrikozenpitolie en rijstkiemolie. De natuurlijke en 
wetenschappelijk bewezen extracten van de Hibiscin verzorgen, 
verbeteren en verjongen de huid. Gecombineerd met matrixyl 
zorgt dit samen voor een huidverjongend resultaat. ’s Ochtends en 
’s avonds aanbrengen op uw gereinigde gezicht en licht inmasseren.



Hydra Power 24/7 Crème

Rijstkiemolie
Frambozenzaadolie
Niacinamide
Matrixyl
Hyaluronzuur
Quinoa extract
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Hydra Power 24/7 Crème, 50 ml
Voor de normale tot vette huid
De hydraterende crème van K-Beau is speciaal ontwikkeld voor 
de huid die een extra boost kan gebruiken. Dit product bevat 
hoogwaardige extracten met vitamines en mineralen. Het zorgt 
voor optimale hydratatie en voeding van de huid. Deze crème bevat 
hyaluronzuur en extracten van het superfood zwarte quinoa, een 
sterke antioxidant.
De niacinamide (vitamine B3) versterkt het bindweefsel en de 
collageen aanmaak. Het gaat huidveroudering tegen, heeft het 
vermogen om pigmentvlekken te verminderen en heeft een 
ontstekingsremmende werking. De evermat zorgt ervoor dat de 
huidstructuur verfijnt en dat de poriën verminderen. De huid straalt 
en krijgt een egale teint.
’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen op uw gereinigde gezicht en 
licht inmasseren.’



Forever Young - Anti-aging Mask

Rijstkiemolie
Niacinamide
Matrixyl
Hibiscin
Vitamine E
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Forever Young - Anti-aging Mask, 75 ml
K-Beau Anti-aging Mask is een masker dat de huid een heerlijke 
boost geeft. De hoogwaardige anti-aging stoffen in dit masker zorgen 
ervoor dat je huid er weer fris en stralend uitziet. De antioxidanten 
in rijstkiemolie beschermen de huid tegen vrije radicalen. Ook 
stimuleert het de productie van collageen en elastine. Dit masker 
gaat huidveroudering tegen en zorgt voor een stralend gladde huid. 
Wekelijks aanbrengen op uw gereinigde gezicht. 20 minuten laten 
intrekken en afspoelen met water.
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