
COSMETIC BIO NEUF
• MADE IN BELGIUM





BELGISCHE EN BIOLOGISCHE 
COSMETICA

•AROMATHERAPIE



HISTORISCH 

• BIO  NEUF werd opgericht in 2004 
door Nadine Janssens graad in 
Lichamelijke Opvoeding, Manager 
en Bernadette Wasier, 
afgestudeerd in de biologie, 
aromatologist sinds 1994 en die 
alle reeksen heeft gemaakt.



COMPONENTEN

• plantaardige oliën zoals argan, jojoba, 
klimop, sesam, zonnebloem, hypericum, 
symphitum, tarwekiemen, rozenbottel 
Chili Calophylle, macadamia, calendula, 
wortel



En ook

• Biologische essentiële oliën zoals 
lavendel, ylang-ylang, geranium, myrhhe, 
rock rose, palissander, eucalyptus, 
ravintsara, nois nootmuskaat ......... .. 

• uit alle landen: Frankrijk, Italië, Sicilië, 
Madagascar, Vietnam, Chili, Nepal , Costa 
Rica ......



EN OOK

• Biologische Hydrolaten: roze, lavendel, 
helichrysum, laurier, salie ......



Inderdaad, BIO NEUF biedt een volledig gamma aan massage oliën die de
daggelijkse pijn verlichten ,en waarvan de doeltreffendheid wordt getest door de

fysiotherapeuten

• BIO NEUF  biedt in BIOGARANTIE LABEL: 100% 
Organic
Een specifieke lijn van MASSAGE lichaam oliën 
(uitgebracht in 2004): voor het trauma, reuma, 
circulatie, cellulitis, schimmelinfecties, 
ontspanning, tendinitis



GAMMA ZORGOLIËN



ZORGOLIËN VOOR DE HUIDPROBLEMEN



BIO NEUF HEEFT OOK EEN VOLLEDIG 
GAMMA AAN 

SCHOONHEIDSPRODUCTEN OP BASIS 
VAN ARGANOLIE

• Sinds 2007, A-Line Argan: Healing Oliën 
geconfronteerd met hydraterende, 
balanceren, regenereren, tillen, specifiek voor 
de oogcontouren





Al deze oliën en massages zijn samengesteld uit 100% biologische 
ingrediënten en gecertificeerd door het controleorgaan CERTISYS

• Al deze producten zijn 100 % bio gelabeld



Sinds 2009, BIO is de eerste COSMETICAPRODUCT  in België 
Gelabeld MET DE  Ecogarantie en  

Verrijkt met silica



• BIO NEUF  biedt in Ecogarantielabel:
Een lijn van gezichtscrèmes en lichaam 
(uitgebracht in 2008 gecertificeerd in 2009) 
met hydraterende, balanceren, regenereren, 
tillen, specifiek voor de ogen, verstevigende 
nek, scheuren en schrale handen voor 
vermoeide en gezwollen voeten, zonnebrand, 
voor het verwijderen van make-up en scrub



• Deze producten zijn tevens gecontroleerd 
door CERTISYS



NIEUW: PACKAGING



MUST  contour ogen



Herontworpen THE OVAL GEZICHT ELIMINEERT dubbele kin





Lichtgewicht voeten



• Een lijn van moisturizers Body lotions, 
verstevigende, afslankende
(Uitgebracht in 2009 -2.010-2011)
en de REINIGINGSMELK.





SCRUB CREME



VOOR DE HUID TOON: DE BLOEMENWATER



CONTOUR LIPPEN



• Deze producten zijn tevens
gecontroleerd door CERTISYS.



• BIO NEUF,  het Belgische merk dat zorg draagt 
voor uw welzijn en uw schoonheid, biedt een 
assortiment van 100% biologische producten, op 
basis van plantaardige en biologische essentiële 
oliën, gelabeld

• Met  BIOGARANTIE en ECOGARANTIE.

• België, bekend om zijn kennis en de strengste 
eisen van Europa, hecht een groot belang aan het 
feit dat ALLE onderdelen van deze producten, van 
Biologische oorsprong zijn.



Al deze verschillende productlijnen bevatten
hoge concentraties aan essentiële oliën, ze
uittesten om hun kwaliteit aan den lijve te 
ondervinden, zal u snel tot overtuigen tot deze
producten te adopteren…… 



HET LABORATORIUM



COSMOPROF HONG-KONG
NOVEMBER 2014



VUE DE L’EXPO HONG-KONG
NOVEMBRE 2014



DANS LES FOIRES
A HONG-KONG COSMOPROF 

NOVEMBRE 2014



BIO FACH : VIVANESS FEVRIER 2015 
A NÜRMBERG



COSMOPROF BOLOGNE
MAART 2015

NEPTUNUS OP MAGGIORE PLAATS



INGANG COSMOPROF BOLOGNE
2015



COSMOPROF BOLOGNE 
MAART 2015



BEZOEK IN LONDON ExCEL
AVRIL 15

BEURS IN ENGLAND EN DE TAMISE



Hoofdingang van het FAIR



NATURAL & ORGANIC   LONDON
FAIR



BIO NEUF is momenteel verdeeld in 
biologische, voedingskundige 
speciaalzaken, alsmede in Bio 

schoonheidsspecialisten na uitdrukkelijk 
verzoek van de consument klantenkring.


