Every

body
happy

Zijdezacht, stralend en soepel: verwen
je huid en handen met de heerlijke
bodyproducten & skin oils van Etos.

Je gezicht komt meestal op de eerste plaats als het gaat om goede huidverzorging. Toch is ook
de huid van je handen en je lijf gebaat bij dat extra likje uit pot of tube. Daarom breidt Etos
haar hand & body lijn uit met twaalf heerlijke en betaalbare bodyproducten & skin oils. Deze
producten geven je huid de aandacht die zij verdient en laten haar stralen!
Wie ‘s ochtends in een paar minuutjes klaar wil zijn óf juist me-time met een uitgebreid verwenmoment in
gedachten heeft, is voor fijne lichaamsverzorging bij Etos aan het goede adres. Of je nu op zoek bent naar een
frisse lotion, rijke bodycream of voedende huidolie: voor elke huid en elke behoefte vind je bij Etos het
perfecte verzorgingsproduct. Bomvol verzorgende bestanddelen, zoals extract van lotusbloem en rozen,
avocado- en arganolie en vitamine E, die je huid fluweelzacht en soepel maken. Verwen en verzorg elke
vierkante centimeter van je huid met de betaalbare bodyproducten van Etos!

Supersoft skin

Bij Etos vind je verschillende skin oils: deze producten zijn verrijkt met intens voedende
ingrediënten en verzorgen jouw huid van top tot teen.
Etos Massage Oil
Amandel- en sojaolie, calendula en vitamine E: de Etos Massage Oil helpt
de huid hydrateren en ondersteunt het huidherstellende vermogen. De
olie laat zich makkelijk verdelen en zorgt voor een zijdezacht gevoel. Als
dat geen reden voor een fijne massage is…
150 ml

3.49

Etos Almond & Jojoba skin oil
Na een badritueel lekker insmeren zonder daarna lang te moeten wachten
om kleding aan te kunnen trekken? Deze voedende huidolie, verrijkt met
vitamine E, amandel- en jojobaolie, wordt snel door je huid opgenomen.
Geschikt voor alle huidtypes.
150 ml

3.99

Etos Olive & Sunflower skin oil
Olijf- en zonnebloemolie bewijzen niet alleen hun dienst in de keuken.
Ook in badkamers staan ze hun mannetje! Tenminste: als onmisbaar
ingrediënt in deze heerlijke huidolie. Etos Olive & Sunflower skin oil
werkt vochtregulerend en maakt je huid heerlijk zacht en soepel. Voor
alle huidtypes (ook voor de normale en gemengde huid).
150 ml 

3.99

Etos Argan & Avocado skin oil
Het beste uit de natuur vind je terug in dit flesje: avocado-, soja- en arganolie maken
het een rijke huidolie. Deze Etos Argan & Avocado skin oil ondersteunt een goede
vochtbalans en het huidherstellende vermogen waardoor je huid zacht en gezond
oogt. De olie bevat vitamine E en is geschikt voor alle huidtypen.
150 ml

3.99

Soft & Smooth

Ontdek de betaalbare bodyproducten van Etos en verzorg en verwen je huid, van teen tot pink.

Etos Hand & Nail Cream
Harde werkers zijn het, je handen. Door kou en droge lucht kan de huid droog
aanvoelen. En je nagels? Die kunnen flink te lijden hebben van sopjes en veelvuldig
wassen. Etos Hand & Nail Cream is here to the rescue! Deze cream, met lichte textuur
en verrijkt met provitamine B5, trekt razendsnel in, hydrateert en ondersteunt bij
broze nagels. Dag droge handen!
75 ml

2.49

Etos Body Spray Seconde Kokos
Haast? Of een tikje ongeduldig? Hydrateer je huid dan met de Etos
Body Spray Seconde Kokos (verrijkt met vitamine E en kokosolie). De
spray trekt namelijk razendsnel in en plakt niet. Na het insmeren kan
je dus meteen aankleden. Zo werkt het: spray in één soepele
beweging, houd de bus tijdens het sprayen op tien centimeter
afstand van je lijf, en smeer daarna zachtjes uit.
200 ml

3.99

Slimme tip voor het insmeren van je rug
maak met jouw verzorgingsproduct een streep op de bovenkant van je
onderarmen en wrijf daarmee over je onderrug (als een ruitenwisser). Op deze
manier kom je verder dan wanneer je je handen gebruikt en verdeel je het
product gelijkmatig. Je schouders smeer je vervolgens in zoals je dat altijd doet.

Etos Body Lotion Gallica Rose & Etos Body Cream Gallica Rose
Trakteer jezelf op een ontspannen moment in de badkamer. Kies voor de
voedende lotion, die vitamine E bevat en het extract van rozen, of ga voor
de volromige en intensieve bodycrème met het verzachtende allantoïne.
Welke van de twee je ook kiest: beide zorgen voor een babyzacht huidje.

Lotion 200 ml

2.49

Body cream 250 ml

3.99

Leuk om te weten
de betoverende lotusbloem wordt gezien als het symbool voor kracht
en zuiverheid. De heerlijk geurende bloem groeit namelijk vaak in
moerasachtig gebied en bloeit vanuit de modder naar boven, zonder
dat er ook maar één spatje viezigheid op de bloemblaadjes te vinden is.
Etos Body Lotion Lotus Flower & Etos Body Cream Lotus Flower
Belangrijk bestanddeel van deze voedende lotion en cream is het extract
van Lotusbloem. Wat het verschil is tussen de lotion en de cream? Dat zit ’m
in de textuur. De lotion is zacht en soepel en de cream voelt volromig aan.
Daarnaast bevat de lotion vitamine E en is de cream extra hydraterend en
bevat deze het verzachtende allantoïne. Voor een zijdezachte huid.

Lotion 200 ml

2.49

Body cream 250 ml

3.99

Etos Body Cream
Noem Etos Body Cream gerust een cadeautje voor jezelf. Dompel je onder in
deze romige, intensieve bodycrème die door de rijke textuur extra verzorgend
aanvoelt. Met sheabutter, provitamine B5 en allantoïne. Do we need to say more?
250 ml

3.99

Tip

last van een droge huid? Pas tijdens douchen en badderen
tijd en temperatuur aan (dus minder lang en minder heet)
om uitdrogen van je huid te voorkomen.

Etos Body Lotion Hypoallergeen
Gevoelige huid? Deze heerlijke bodylotion bevat geen parfum, geen kleurstoffen
en is dermatologisch getest, waardoor hij geschikt is voor zelfs de meest
gevoelige huid. Hij kreeg zelfs het Huid Allergie Keurmerk (een initiatief van het
Huidfonds): dat betekent dat bij gebruik van dit product de kans op het ontstaan
van een allergische reactie minimaal is*.
*Het uitsluiten van het ontstaan van een allergische reactie op een product kan niet 100%
gegarandeerd worden, omdat het ontwikkelen van een allergie per persoon kan verschillen.

200 ml

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR – Michelle van Donge
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland. We
geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt. Elke dag staan
5.000 medewerkers klaar om klanten te verwelkomen en hen een deskundig
en betrouwbaar advies te geven. Het assortiment bestaat uit gezondheids-,
lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een
goed en voordelig Eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse
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prijzen die Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van
2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland is de grootste
consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5 keer verkozen tot ‘Beste
Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919 opgericht als coöperatie voor werknemers
van het Philips concern en in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is
het bedrijf onderdeel van Koninklijke Ahold NV – nu Koninklijke Ahold Delhaize NV.

