Relax
time

Relax time

Gun jezelf beauty time! Ga voor een masker en geniet van een ontspannen
moment voor jezelf. Etos lanceert 9 nieuwe maskers, allemaal voor slechts
€ 0,99. Zo wordt je relaxmoment nog leuker!
Kan je huid wel een oppepper gebruiken? Een extra verzorgend, reinigend of
kalmerend masker kan dan het antwoord zijn om je huid weer die hoognodige
boost te geven. Etos komt in totaal met maar liefst 9 nieuwe maskers, waarvan
6 ‘funmaskers’ met elk een andere geursensatie en 3 intensieve maskers – van diep
reinigend tot herstellend.

De nieuwe maskers van Etos zijn van hoge kwaliteit, maar voor een zeer betaalbare prijs.
Kiezen hoeft dus niet meer; neem ze allemaal! Een masker is – naast dat het even heerlijk
ontspannen is – een onmisbare stap in je beauty routine. Verwen je huid minimaal één keer
per week met zo’n geconcentreerde huid booster en je merkt direct verschil.

Funmaskers

Bij de Etos ‘funmaskers’ staan zintuigprikkelende ingrediënten en daarbij de geurbeleving centraal.

Etos Refreshing Fruit
smoothie mud mask
Peach oil & mango butter
Het Etos Fruit smoothie
mud mask bevat een
combinatie van perzikolie
en mangoboter die de
huid haar zachte en frisse
teint terug geeft.
15 ml

0.99
Modderbad

Moddermaskers staan bekend om hun reinigende werking
terwijl ze mild zijn voor de huid. Omdat ze indrogen
onttrekken ze op natuurlijke wijze vuil, onzuiverheden en
overtollig talg uit de poriën. Daarnaast bevatten moddermaskers ook voedende mineralen en vitamines die de huid
zacht en soepel houden.

Etos Cleansing
Chocolate mud mask
Cocoa & shea butter
Het Etos Cleansing
Chocolate mud mask is
de chocolade pakking
voor je gezicht. Cacaoboter en hydraterend
sheaboter zorgen voor
een diep gereinigde en
zijdezachte huid.
Perfect voor chocoholics!

15 ml

0.99

Funmaskers
Etos Refreshing Cucumber peel oﬀ mask
Cucumber & citrus extract
Het Etos Cucumber peel oﬀ mask geeft je huid een
natuurlijke boost. Het verwijdert dode huidcellen en
stimuleert de celvernieuwing. Voor een verfrissend
en jeugdig resultaat.
10 ml

0.99

Etos Soothing Passion ﬂower peel oﬀ mask
Passion ﬂower & pomme granate extract
Het Etos Passion ﬂower peel oﬀ mask reinigt je
huid op milde wijze en verwijdert onzuiverheden,
dode huidcellen en afvalstoﬀen. De hoge
concentratie antioxidanten beschermen en
verzachten de huid.

Tip

Wikkel je gezicht na het
aanbrengen van het
masker in met een
vochtige warme handdoek. Door de warmte
trekken de voedende
ingrediënten nog beter
in de huid.

10 ml

0.99

Etos Smoothing Strawberry souﬄe mask
Strawberry & vanilla extract
Het Etos Strawberry souﬄe mask bevat een
heerlijke combinatie van aardbei- en kalmerend
vanille-extract. Het resultaat is een gehydrateerde
en gladder uitziende huid.
15 ml

0.99

Etos Deep cleansing Virgin olive oil mask
Virgin olive, shea butter & cocoa
Het Etos Virgin olive oil mask is op basis van koudgeperste olijfolie wat vooral
een kalmerende en voedende werking heeft. De toegevoegde shea- en cacaoboter reinigen intensief zonder de huid uit te drogen.
15 ml

Multi-masking

0.99

De trend op het gebied van maskers is multi-masking. Dat houdt in dat je voor
de verschillende zones van je huid een ander masker gebruikt, omdat iedere
huidzone een andere behoefte heeft. Zoals bijvoorbeeld een reinigend masker
voor neus en kin, een hydraterende variant voor wangen en een smoothing
mask voor je voorhoofd. Zo geef je je huid precies wat het waar nodig heeft.

Intensieve maskers
Tijd voor een extra skin boost? Dan heeft Etos de intensieve maskers. Bij deze
nieuwe maskers staat de werking centraal, om zo het maximale uit je huid te halen.

Etos Balancing mud mask
Argan oil & acai berries extract
Het Etos Balancing mud mask verwent je huid extra
intensief door de toevoeging van arganolie. Acaï
bessenextract zorgt voor een diepte reiniging en
dankzij de antioxiderende werking wordt de natuurlijke balans van je huid hersteld.

0.99

15 ml

Etos Cleansing peel oﬀ mask
Manuka honey
Het Etos Cleansing peel oﬀ mask combineert de
kracht van de bijzondere manuka honing met de
zachte geur van jasmijn. Verwijdert de dode huidcellen en stimuleert de celvernieuwing voor een
extra verfrissend en jeugdig resultaat.

Tip

0.99

15 ml

Bewaar je masker in
de koelkast voor een
verkwikkend eﬀect

Etos Cleansing mud mask
Dead sea minerals, seaweed & lavender
Het Etos Cleansing mud mask bevat mineralen uit de Dode zee die helpen
bij een extra krachtige reiniging van de poriën en het verwijderen van
onzuiverheden. De combinatie van zeewier en lavendel zorgt voor een
zachte en gladde huid.
15 ml

0.99

Alle nieuwe Etos producten zijn vanaf nu
verkrijgbaar in alle Etos-winkels.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: MOOI The Agency – Natalja de Vos
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-, babyen beautyproducten, aangeboden in A-merk en een goed en voordelig Eigen merk.
Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse prijzen die Etos gewonnen heeft.
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Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van 2015’ in de categorie ‘Drogist’. Deste
Winkelketen van Nederland is de grootste consumentenverkiezing van Nederland.
Ook is Etos in 2017 voor de zesde 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.

