
BABOR adventskalender – een feest voor de schoonheid Onze exclusieve kerstcadeau-ideeën:

De BABOR adventskalender 2014 in het nieuwe design met 
kerstelementen in kantoptiek, brengt nu al in de sfeer van de 
feestelĳ kste dagen van het jaar.

Achter elk deurtje van de rose gouden adventskalender zit een 
kostbaar en krachtig werkstofpakket verborgen dat de huid 
in de drukte voor Kerstmis een time-out geeft en een rĳ ke 
verzorging schenkt.

Opdat wĳ  volwassenen geen afstand hoeven te doen van de 
zeer geliefde adventskalender uit de jeugd.

Leuk e� ect: zĳ n werking houdt ook nog lang aan na de feestdagen. 
Zodoende wordt Kerstmis een feest van de schoonheid.

Speciale editie alleen in de adventskalender verkrĳ gbaar:
vloeibaar goud voor de huid – de HSR® Glamour Fluid

  

BABOR adventskalender   € 67,00

SeaCreation Set – 
pure luxe voor de huid:
THE SERUM 30 ml, THE CREAM 50 ml
THE EYE CREAM 2x3 ml
€ 457,00 00 i.p.v. € 561,79

HSR® lifting – 
lifting op het hoogste niveau:
HSR® lifting extra fi rming cream, 50 ml  € 87,00
HSR® lifting extra fi rming eye cream, 30 ml  € 60,00
HSR® lifting extra fi rming serum, 30 ml  € 101,00
HSR® lifting extra fi rming hand cream, 50 ml  € 50,00

SKINOVAGEPX Xmas Set – 
de intelligente premium systeemverzorging:
SKINOVAGEPX Complex C Cream, 50 ml + HY-ÖL®, 
50 ml + Phytoactive Reactivating, 30 ml + 
Illuminating Serum, 10 ml + 2x Hydra Plus Fluid 
+ 1x Lift Express Fluid
€ 70,00 00 i.p.v. € 93,90 

I FEEL. BABOR SPA. 
de lichaamsverzorging met verwenfactor:

SHAPING FOR BODY
Lifting Body Cream, 200 ml € 47,00

ENERGIZING LIME MANDARIN 
Invigorating Body Foam, 50 ml € 25,50

RELAXING LAVENDER MINT 
Calming Sleep Well Spray, 50 ml  € 15,00

BALANCING CASHMERE WOOD 
Soothing Body Oil, 200 ml  € 39,50 

ook in de set met handdoek van uitstekende kwaliteit verkrijgbaar.

Reversive« – 
exclusieve anti-aging verzorging:
Reversive anti-aging cream, 50 ml, € 122,00
Reversive anti-aging cream rich, 50 ml, € 132,00
Reversive anti-aging eye cream, 15 ml, € 81,50
Reversive anti-aging dual serum, 4x 10 ml, € 193,00



BABOR CADEAUBON 

Gun uw geliefden een weldadige 
time-out met beauty-programma.
Informeer naar onze cadeaubonservice.

We geven u graag advies!
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Onze suggesties
voor wondermooie kerstdagen:

BABOR Cosmetics. Aachen, Germany.
www.babor.com

EEN FEEST VOOR DE 
SCHOONHEID

BABOR vervult de mooiste wensen!


