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Introductie

Beautiful by SIS: HET VERHAALACHTER DE MERKNAAM
Twee zussen met een gezamenlijk passie, het is de bakermat voor het merk met de veelzeggende 
naam Beautiful by SIS.
Lees ons verhaal op pagina 17.

Verwenervaring
Met Beautiful by SIS krijg je een gevoel van luxe en een verwennerij, een ervaring iedere keer weer 
wanneer je de producten gebruikt. En omdat Body is doorgetrokken naar Lifestyle, kun je ieder 
moment van de dag genieten van jouw favoriete geuren. Beautiful by SIS is een exclusief merk met 
goede kwaliteitsproducten, voor een nette prijs, die een goed gevoel geven. Fijne texturen die comfort 
bieden, met een luxe uitstraling. 

Travel sizes, mini’s en cadeauverpakkingen 
Naast de reguliere producten in 200 ml verpakkingen, vind je bij Beautiful by SIS verschillende 
soorten giftsets in diverse mooie luxe cadeauverpakkingen. Voor ieder wat wils: je kunt leuke 
producten en sets vinden in diverse prijscategorieën, gezien het assortiment ook Travel Sizes en 
Mini’s aanbiedt. Deze zijn Ideaal om mee te nemen op vakantie of een weekendje weg, om de 
producten te proberen en als uniek cadeau voor een klein prijsje. 
Een feest om te geven en verrassing om te krijgen.

Verkooppunten
Heb jij een beautysalon, interieur-cadeauwinkel of andere zaak waar de producten van bbSIS zouden 
passen, neem dan contact met ons op!

Grtjs Ilona & Bianca



Wanneer je een geur aanbrengt 
opent het met de TOPNOTEN, deze 
geuren zijn direct na het aanbrengen 
waarneembaar. Dit zijn ook de meest 
vluchtige moleculen in de geur, ze 
vervliegen dus snelst waarna de geur 
overgaat in het hart. 

De HARTNOTEN vormen het karakter 
van de geur. Wanneer de topnoten 
aan het verzachten zijn, verlengen de 
hartnoten de frisheid van de topnoten 
en geven warmte aan het geheel. 

Vervolgens gaat de geur over in de 
BASISNOTEN. De basisnoten verbinden 
alle ingrediënten in een geur. Ze 
zorgen voor warmte en diepte in een 
geur en blijven als laatste over. Je 
kunt deze nog uren en soms zelfs 
dagen blijven ruiken. Ze zorgen voor 
de herinnering aan de geur, maar ook 
aan het moment waarop je dit parfum 
hebt gedragen. Bijvoorbeeld wanneer je 
jouw favoriete parfum hebt opgedaan 
en vervolgens een sjaal om deed. Als 
je de volgende dag deze sjaal weer 
om doet, kun je de geur nog ruiken.

Samenstelling van parfum... Hoe is een parfum opgebouwd?

Wanneer je een parfum ruikt, kan je waarschijnlijk na een aantal seconden zeggen waar het naar ruikt. Bloemig, kruidig, 
houtachtig... Maar een parfum bestaat uit veel meer dan dat. Parfums bestaan uit meerdere lagen van verschillende 
geurextracten. Al deze melanges vormen samen het karakter van een parfum. Dat maakt ieder parfum uniek!. 





De geuren van bbSIS

PINK
Met de geur PINK laat je je omarmen 

door een heerlijke warme, zachte geur.

GREEN
Met de geur GREEN bevind je je in een 

vrolijke omgeving die je wakker en fris 

houdt. Je ruikt de natuur en frisheid.

TOPNOTEN: Crystal Musk, Bergamot, 

Oranjebloesem en Framboos.

HARTNOTEN: Ylang Ylang, Jasmijn en 

Gouden Musk.

BASISNOTEN: Musk, Amber, Patchouli en 

Egyptische Papyrus.

TOPNOTEN: Citroen, Limoen, Sinaasappel

HARTNOTEN: Lelietje van Dalen, groen 

blad, Jasmijn, Lavendel, Roos

BASISNOTEN: Gourmand hout, Patchouli, 

Sandelhout, Vetiver

Hand & Body Wash, Hand & Body Lotion, Home Spray, 
Room Diffuser



De geuren van bbSIS

The Sizzling GOLD 
Sahara
Deze kaars, verrijkt met opwekkende 

geuren, prikkelt je zintuigen. Je creëert 

een oase in jouw eigen omgeving.

Jasmijn, Patchouli en Vanille zijn zoveel 

meer dan hun warme romantische 

geuren doen vermoeden.

Ze helpen je ontspannen en brengen je 

in zuidelijke sferen.

The Awakening of 
WHITE Sakura
Geniet van deze heerlijk ontspannende 

delicate geur. Door de combinatie van 

katoen, poederachtige musk en Lelietjes 

van Dalen krijg je weer energie en voel 

je de lente. De kersenbloesem Sakura 

staat, gezien de korte levensduur van de 

bloesem voor (weder)geboorte en leven. 

Met deze geur ruik je het ontwaken 

van de natuur en voorjaar. De bloemen 

ontluiken en kleuren je leven met een 

gevoel van kalmte.

TOPNOTEN: Thijm, Jasmijn, Spicy Notes

HARTNOTEN: Patchouli, Musk, Dry Wood

BASISNOTEN: Vanille, Patchouli, Sweet 

Notes

 

TOPNOTEN: Limoen

HARTNOTEN: Katoen, Lelietje van Dalen, 

Kersenbloesem

BASISNOTEN: Powdery Musk, 

Transparant Wood, Tonka, Mos

Geurkaarsen



FRESH HAND & BODY WASH 

INHOUD: 
50 ml. en 200 ml.

GEURLIJNEN
PINK & GREEN

BELANGRIJKE WERKSTOFFEN:
Vitamine B5, Amarant zaad extract.
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Begin de dag goed met een verfrissende douche met de Beautiful by SIS Hand & Body Wash. 

Het doucheschuim heeft de heerlijke geur van de PINK of GREEN lijn. Maak je dag écht goed door deze te combineren met 
de Hand & Body Lotion uit dezelfde lijn. Zoals de naam al zegt: zet dit product niet alleen in je badkamer neer, maar ook in je 
keuken en toilet om je handen te wassen. Zo kun je op iedere plek en op ieder moment van de dag genieten van jouw eigen 
geuren.

Bevat Vitamine B5 en Amarant zaad extract. Vrij van PEG, SLES en SLS. Vitamine B5 en Amarant zorgen ervoor dat de body-
wash de natuurlijke balans van de huid in stand houdt en maakt de huid gladder en zachter. Het biedt natuurlijke voeding en 
hydratatie. Bovenal versterkt en regelt Amarant de lipidelaag van de huid, wat het geschikt maakt voor de droge en vochtarme 
huid. 

INGREDIENT FACTS:

Panthenol (Pro-Vitamine B5)
Panthenol wordt in de huid omgezet tot Vitamine B5. Het is 
een essentiële stof voor het normaal functioneren van de 
huid. Het heeft een hydraterende werking, heeft een vocht-
vasthoudend vermogen en voorkomt uitdroging. Het zorgt 
ervoor dat de huid elastischer wordt en dat oppervlakkige 
tekenen van huidveroudering verminderen. 

Amaranth zaad extract
Amaranth is rijk aan squaleen (een vettige substantie, die wij 
van nature in de huid hebben). Naarmate wij ouder worden 
neemt de productie van squaleen af. 
Amarant herstelt de natuurlijke lipidenlaag van de huid, wat 
het geschikt maakt voor de droge, vochtarme en rijpere huid.

COLLECTIE
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INHOUD
50 ml. en 200 ml.

GEURLIJNEN
PINK & GREEN

BELANGRIJKE WERKSTOFFEN:
Amandelolie, Zonnebloemolie, Glycerine, Melkzuur, Aqua Cacteen.

Na een verfrissende douche of bad, verwen je je huid met de Hand & Body Lotion uit dezelfde geurlijn. 

Kies uit de heerlijke geuren van de PINK of GREEN lijn, passende bij de gelegenheid, het moment van de dag of de ‘mood’ 
waarin je bent. Geniet van de heerlijke rijke texturen die jouw huid comfortabel en zijdezacht aan laat voelen. Zoals de naam al 
zegt: zet dit product niet alleen in je badkamer neer, maar ook in je keuken en toilet om je handen na het wassen even goed 
in te smeren en te verzorgen. Zo kun je op iedere plek en op ieder moment van de dag genieten van jouw eigen geuren.

De lotion is vrij van PEG en SLS. en bevat Amandelolie, Zonnebloemolie, Glycerine, Melkzuur en Aqua Cacteen en daardoor 
voedend en hydraterend voor de huid, geschikt voor alle huidtypen. Het helpt de droge en ruwe huid te verzachten, iets wat 
je direct voelt. De lotion trekt snel in en laat geen vettig laagje achter. Wel merk je direct dat je huid zacht en comfortabel 
aanvoelt.

\INGREDIENT FACTS:

Aqua Cacteen
Door de eeuwen heen hebben cactussen zich weten aan te passen 
aan extreme omstandigheden. Aqua Cacteen (Opuntia Cactus) groeit 
in een droog klimaat en wordt voortdurend blootgesteld aan sterke 
UV straling. Het heeft het vermogen om grote hoeveelheden vitaal 
water op te slaan. Hydrateert de huid diep en langdurig. Beschermt de 
huid tegen vochtverlies aan de (droge) omgeving en beschermt tegen 
omgevingsfactoren (heeft een natuurlijke UV-bescherming)
Verzacht en kalmeert de gevoelige en kwetsbare huid.

Melkzuur
Melkzuur is een organisch zuur (behoort tot de 
AHA’s, de fruitzuren) dat door bacteriën wordt 
gevormd uit suikers. In onze concentraties heeft het 
een hydraterende functie, stimuleert het de huid-
celvernieuwing en laat het de huid er stralender en 
egaler uitzien. 

COLLECTIE



BEAUTIFUL FACE OIL

INHOUD
30 ml.

INGREDIENTEN / WERKING
Rijke, natuurlijke, voedende plantoliën zoals Amandelolie, Jojoba olie, Soja 
olie,  Teunisbloemolie, Rozenbottelolie en Zonnebloemolie.
Vrij van minerale oliën, siliconenoliën, parabenen, PEG’s, 
conserveermiddelen & parfum

Ontdek de Beautiful Face Oil en je wilt niets anders meer!

Een voedende gezichtsolie van hoogwaardige kruidenoliën zonder conserveringsmiddelen en synthetische parfumoliën. Geen 
parfum is nodig, want de gezichtsolie dankt de heerlijke geur aan de etherische oliën die erin zitten. Dankzij de speciale 
lipidenstructuur wordt de gezichtsolie direct in de huid opgenomen (het laat dus geen vettig laagje achter!). Het dringt door 
tot in de lipiden(vet)laag van de huid, waar het zijn verzorgende werking kan uitoefenen. De gezichtsolie is geschikt voor alle 
huidtypen, waaronder ook de gecombineerde en vette huid, omdat het bij die huid de talgproductie van de huid zelf kalmeert.
De heerlijke geur dankt het aan de etherische oliën van Sinaasappel, Lavendel, Rozen, Rozemarijn, Geranium en Koriander.

Toepassing: aanbrengen op een gereinigde huid, bij voorkeur in de avond. Bij een droge huid of bij koud weer kun je deze 
olie ook in de ochtend gebruiken, onder je crème. Zo ook wanneer je je in droge ruimten bevindt, zoals een ruimte met 
airconditioning, waar de cv draait of wanneer je geniet van een warm haardvuur (ook deze lucht is erg droog voor je huid). 
Stem de hoeveelheid af op het huidtype, een droge huid geef je wat extra’s ten opzichte van een gecombineerde of vette 
huid.

Volg deze link voor de instructies van het gebruik van de Beautiful Face Oil in combinatie met de cups.
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COLLECTIE

https://www.youtube.com/watch?v=yTksaxJbpCA


YOU are 
BEAUTIFUL

just the way you are



HOME SPRAY 

INHOUD
50 ml. en 200 ml.

GEURLIJNEN
PINK & GREEN

Creëer direct een unieke geurbeleving met bbSIS Home Spray. 

Fris je ruimtes op en verdrijf onaangename geurtjes met de stijlvolle Home Sprays.
Een paar keer sprayen is voldoende om de hele ruimte te verfrissen. 

De Home Spray is tevens geschikt om kleding en beddengoed te verfrissen!
Spray jouw favoriete geur op een wasbal of een microvezeldoekje en gooi hem in de wasmachine 
of droger om jouw was heerlijk te laten ruiken!
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ROOM DIFFUSER

INHOUD
200 ml. en 200ml refill

GEURLIJNEN
PINK & GREEN

Verrijk je huis met de luxe geurstokjes van bbSIS. Een mooie eyecatcher voor in elk gedeelte van je huis, 
kantoor, salon of winkel. Een cadeau om echt indruk mee te maken.

De houten stokjes absorberen de geur van de speciale blend van de geur en verspreiden deze in de lucht. 
Onze geuren gaan gemiddeld vier tot acht weken mee dus een lange tijd heb je er geen omkijken naar. Merk je dat de geur 
iets afneemt? Draai de stokjes even om en je geniet weer lange tijd van jouw favoriete geur. De gemiddelde levensduur van 
onze geuren varieert afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt.

Refill 
Met de refills kun je nóg langer genieten met de refill en nieuwe stokjes. van jouw mooie diffuser. Bij iedere refill ontvang je 
weer nieuwe stokjes.
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GEURKAARS 

INHOUD
175 gr.

GEURLIJNEN
GOLD Sahara & WHITE Sakura

Een unieke collectie geurkaarsen. Twee zeer exclusieve geuren in een mooie matglazen verpakking.
Een echte eye-catcher! Een cadeau om indruk mee te maken.

Advies: als je de kaars voor de eerste keer aansteekt, brand deze dan totdat de toplaag gesmolten is (ong. 
3-4 uur). Hierdoor brandt de kaars egaal.

De kaars gaat tot wel 25 branduren mee.
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Girls
just wanna Relax

naar de webshop 

https://www.bbsis.nl/shop/





