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Phytofuse Renew™

Caviar Lime 
Exfoliator
75 ml / 2,53 fl oz

Het antwoord om een doffe, 
vermoeide huid te stimuleren. 
Deze gezichtsscrub combineert 
zowel een natuurlijke als een 
mechanische peeling van 
Kaviaarkalk en Puimsteen. 
Om onzuiverheden en 
dode huidcellen zachtjes te 
verwijderen. Het stimuleert de 
regeneratie van de huidcellen 
om een   helderdere en gladdere 
teint te onthullen.

Reinigen

Phytofuse Renew™

Camellia  
Oil Cleanser
100 ml / 3.38 fl oz

Reinigt de huid diep en effectief 
met voedende Camellia Oil om 
de natuurlijke oliën van je huid 
te behouden. De innovatieve 
siliconen opzetborstel voegt een 
heerlijke zintuiglijke ervaring toe 
en helpt deze romige formule 
op de huid te masseren, wat 
resulteert in een heldere en 
stralende teint.

Phyto-Active

Micellar Rosewater
100 ml / 3.38 fl oz

Een belangrijke eerste stap in 
elke huidverzorgingsroutine. 
Micellar Rosewater bereidt 
uw huid voor op het reinigen 
door micellen te gebruiken om 
alle sporen van make-up en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Deze zachte formule is geschikt 
voor alle huidtypen en maakt de 
huid schoon en gehydrateerd.

SILICONE
OPZETBORSTEL



Hydrateren

Phytofuse Renew™

Maca Root  
Day Cream
50ml / 1.7 fl oz

Voedende en hydraterende 
Maca Root en Rose van Jericho 
stimuleren het metabolisme 
van de huidcellen, om de huid 
zacht en soepel te houden. 
Deze dagcrème biedt ook een 
krachtige barrière voor de huid 
om deze te beschermen tegen 
de verslechterende effecten 
van vervuiling en dagelijkse 
invloeden van buitenaf. Hierdoor 
behoudt de huid een jeugdige 
gloed.

Phytofuse Renew™

Maca Root Rich 
Day Cream
50ml / 1.7 fl oz

Deze rijke dagcrème is 
extra romig en voedzaam 
met luxueuze plantaardige 
Argan- en Avocado olie, die 
de huid diep gehydrateerd 
houden. Doordrenkt in 
plantencelwetenschap en 
voedende plantaardige 
verzachtende middelen. 
Uitstekend voor de droge huid en 
heeft een verstevigende werking.
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De Rich Day Cream en Rich Night Cream zijn intens voedende formules die met name 
geschikt zijn voor de drogere of rijpere huid.

Phytofuse Renew™

Resveratrol 
Rich Night Cream 
50ml / 1.7 fl oz

Granaatappelzaad en arganolie 
verrijken de huid terwijl 
Resveratrol huidceloxidatie 
neutraliseert voor diepe 
hydratatie. Deze diep voedende 
nachtcrème helpt de huid 
gedurende de nacht te kalmeren 
en te repareren, zodat deze 
gevoed wordt en je ‘sochtends 
wakker wordt met een natuurlijke 
glans.

Phytofuse Renew™

Resveratrol Night Cream
50ml / 1.7 fl oz

De Jojoba en Argan Oliën in deze voedende nachtcrème 
kalmeren en herstellen de huid tijdens de nacht. De romige 
structuur stimuleert de huidregeneratie, dankzij de krachtige 
anti-oxiderende eigenschappen van Resveratrol. Hierdoor word 
je wakker met een soepele en glanzende huid. 

Phyto-Active

Botanical  
Face Oil
30ml / 1 fl oz

Het ultieme elixer, deze pure 
mix van 18 hoogwaardige 
plantaardige oliën versterkt de 
natuurlijke barrière van de huid. 
En biedt optimale vernieuwing, 
voor een frisse en stralende huid. 
Deze olie absorbeert direct en 
laat een natuurlijke glans achter, 
zonder dat deze vettig aanvoelt.

Phyto-Active

Rosehip 
Oil
30ml / 1 fl oz

Dit product bevat 95% pure 
gecertificeerde biologische 
rozenbottelolie. Deze 
wordt gecombineerd met 
voedingsstofrijke hennepolie en 
zeer antioxiderende anijszaad- en 
citroen mirtebladextracten, om 
de glans op zelfs de droogste 
huid te herstellen.



Verwen

Phytofuse Renew™

Resveratrol Eye 
Cream
15ml / 0.5 fl oz

Een voedzame mix van 
druivenpitolie en resveratrol 
werken samen in deze zachte 
oogcrème. Vermindert donkere 
kringen en wallen om de 
elasticiteit van de fijne huid 
rond het oog te verbeteren. De 
keramische applicator kalmeert 
en verfrist het ooggebied met 
een verkoelend effect.

KERAMISCHE 
APPLICATOR

Phytofuse Renew™

Avocado Oil Hand 
Cream
75ml / 2.53 fl oz

Deze luxe handcrème vormt 
een barrière tegen uitdroging 
en dagelijkse invloeden van 
buitenaf, zonder uw handen 
vettig of plakkerig achter te 
laten. Verrijkt met avocado-olie 
en  bekend om zijn kalmerende 
en helende eigenschappen. 
Dit zorgt ervoor dat de handen 
gevoed en gehydrateerd blijven.

Phytofuse Renew™

Resveratrol  
Serum
30ml / 1 fl oz

Een wonder in een fles! Dit ongelofelijke 
serum bevat 14 kostbare plantaardige oliën. 
Geconcentreerd met onze unieke actieve 
ingrediënten Resveratrol en Rose of Jericho, 
om de regeneratie van de huidcellen te 
stimuleren en fijne lijntjes te verminderen. 
Gebruik dit serum onder gezichtsoliën 
en vochtvasthoudende crèmes om uw 
huidverzorgingsroutine te stimuleren en 
uw huid te revitaliseren. Het delicate aroma 
van luxe etherische oliën zal uw zintuigen 
ontspannen en kalmeren.
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De kracht van planten om uw huid te voeden en te 
beschermen

Plantaardige Wetenschap

Phytofuse Renew™*

Rose of Jericho
Bewezen om de huid te beschermen 
en te regenereren

Dit sterke ingrediënt is een plantaardig wonder. 
Zodra het droge tuimelkruid in aanraking komt met 
een druppel water bloeit deze levendig op in groene 
bladeren. Een unieke innovatie in de plantaardige 
wetenschap. Phytofuse Renew™ is een krachtig 
oxidant met klinisch bewezen huidverzachtende, 
hydraterende en anti-verouderende eigenschappen. 
Het creërt een zeer effectief schild om de huid 
te beschermen tegen vervuiling en invloeden 
van buitenaf, waardoor het risico op vroegtijdige 
veroudering wordt verminderd. 

Radiancyl™*

Maca Root 
Bewezen om de regeneratie van de 
huidcellen te stimuleren

Het vitaliteitsgeheim van de Inca, een schat uit de 
grote hoogten van de Peruaanse Andes.

In de Peruaanse Andes, heeft de Macawortel een 
van de hoogste voedingsstofconcentraties ter 
wereld. Hierdoor werkt deze ongelofelijk voedend.
Het heeft ook een verstevigende werking door de 
collageenproductie te stimuleren en de structuur 
van de opperhuid te behouden.

Reinigend 
Werkt als een schild om de huid te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf

Verbetert het uiterlijk van de huid 
Verbetert de poriën & hydratatie

Vertraagt   vroegtijdige tekenen van veroudering 
door ontstekingsremmende en antioxiderende 
eigenschappen

Voedzaam 
Sterk geconcentreerd in eiwitten, vitamines, 
mineralen en actieve bio-principes

Verstevigend  
Verhoogt de regeneratie van de huidcellen

Verbetert de structuur van de huid

Verhoogt de collageenproductie



*Alle benadrukte voordelen zijn bewezen door klinische studies voor elk afzonderlijk ingrediënt.

Viniderm™*

Grape Juice Extract
Bewezen om tekenen van veroudering 
te vertragen

De krachtige combinatie van Resveratrol en andere 
anti-oxidanten verkregen vanuit het hart van de 
druif. Bekend om hun preventieve en curatieve    
anti-aging eigenschappen. 
Helpt ook bij het neutraliseren van vrije radicalen, 
om de huidstructuur te behouden en de 
collageenproductie te stimuleren.

Limepearl™*

Caviar Lime Extract
Bewezen om de huid te verhelderen 
voor een egale teint

Endemisch voor een kleine regio aan de oostkust 
van Australië. Al eeuwenlang onderdeel van 
het Australische Aboriginal dieet. Een inheems 
Australisch plantenextract rijk aan AHA’s 
(Fruitzuren) bekend om hun intensieve natuurlijke 
peelingactiviteit. Klinisch bewezen om de bovenste 
dode huidcellen van de hoornlaag te verwijderen. 
Voor een stralende en gladdere, jeugdig ogende 
huid.

Hoog gehalte aan Resveratrol en andere polyfenolen

Krachtig antioxidant

Helpt bij het neutraliseren van vrije radicalen 
veroorzaakt door blootstelling aan het milieu 
(inclusief UV)

Ontstekingsremmende & antibacteriële 
eigenschappen

Rijk aan AHA’s

Het natuurlijke regeneratieproces van de huid te 
verhogen

Bevordert het afstoten van dode huidcellen die een

doffe teint veroorzaken



Het Verschil

S’ Werelds Gezondste Beauty Merk
www.inikaorganic.nl

@inikaorganic_benelux

Tenslotte geloven wij in het maken van producten die werken en je altijd een stralend gevoel geven.

Met onze innovatieve ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke huidverzorgingstechnologie heeft 
INIKA Organic het voorrecht gehad om deel te nemen aan de New York Fashion Week, waarbij wij het enige 
volledige natuurlijke & vegan make-up- en huidverzorgingsmerk zijn.

INIKA — Kleine Aarde, Grote Impact
Als pionier in de natuurlijke beauty industrie sinds 2006, hebben wij de missie om de meest unieke en 
krachtige plantaardige extracten van over de hele wereld te ontdekken en te gebruiken voor het beschermen, 
voeden en revitaliseren van ieder soort huidtype.

Wij streven naar volledig, natuurlijke en plantaardig geproduceerde producten en gaan hierbij een stapje 
verder door alle producten certificeren volgens de hoogste wereldwijde normen voor natuurlijke cosmetica. 
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