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mijn 21-rituelen-lijstje

..................................... ................................................................................................. . . . . . .

winkelpunt
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Bezorg je lijstje ten laatste op zondag 14.03.2021 aan je
winkelpunt, zo ben je zeker van je favorieten. Advies nodig?
Neem tijdig contact op, onze 162 ambassadeurs helpen je
graag! Is één van je producten een cadeau? Duid dan het
icoontje aan.

Revitalising Foot Bath Oil

jouw 21 must-haves.

keep it safe

1 . Skin Wash

Ontsmet je handen bij het binnenkomen met onze
Handsome Rinse-Free Cleanser.

2. Classic After Oil
3. Body Wonder Towel
4. Advanced Precleanser
5. Faithful Face Guard

❍

1 . . . . ................................................. ................................................................................................. . . . . .

6. Pure Shampoo

❍

2 . . . ................................................................................................................................................. . . . . . .

7. Authentic Conditioner

❍
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8. Moisturising Lip Guard

❍
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9. Handsome Rinse-Free Cleanser

❍
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10. Exceptional Hand & Nail Cream

❍
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11. Revitalising Foot Bath Oil

❍

7 . . . ................................................................................................................................................. . . . . . .

12. Freshen Up

❍

8 . . . ................................................................................................................................................. . . . . . .

13. Repair & Protect Foot Balm

❍
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14. Milk Chocolate Shake
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+ extra Never Ending Circle1 aan €21 X
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Ben je je mondmasker vergeten? Geen probleem, we geven
je graag een RainPharma mondmasker.
Laat jouw winkelpunt vooraf weten wanneer je ongeveer
langskomt. Zo kunnen ze jou in alle rust persoonlijk
adviseren.

S P R ING S HO P P ING DAYS

18 - 20 MAART

Never Ending Circle +

21% KORTING *
jouw frisse start voor 21.03.2021

Kom je liever niet langs om je producten op te halen?
Geen nood, we vinden een oplossing. Neem contact
op met jouw RainPharma winkelpunt.

15. Shaker
16. Daily Boost
17. Mighty night
18. Natural Daylight Defence
19. Room spray
20. Aroma diffuser
21. Essentiële olie
Meer inspiratie nodig?
Kijk op rainpharma.com of vraag naar
de nieuwe 21 rituelen brochure in jouw
winkelpunt via stores.rainpharma.com.

STUKS
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21%

De lente brengt heel wat “kleine gelukskes” met
zich mee. Het is hét moment voor een frisse start
en daar helpen wij je graag bij. Van een energiek
lichaam over een stralende huid tot een uitnodigend
huis. Haal de nieuwe 21 rituelen brochure in jouw
winkelpunt en laat je onderdompelen in onze
wereld.

Je koopt voor slechts €21 de stijlvolle Never Ending
Circle1 inclusief prachtige bewaardoos (t.w.v. €59).
Dit is jouw toegangsticket om jouw RainPharma
favorieten met korting te mogen shoppen.
Van 18.03.2021 tem 20.03.2201 krijgt jij 21%
korting op alles wat in de Never Ending Circle1 past,
met een maximum van 21 producten. Goed nieuws:
je mag niet alleen de Never Ending Circle1 gebruiken,
maar indien nodig ook de bewaardoos én het deksel.
Alle RainPharma producten en accessoires vanaf €7
doen mee.
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Niet alleen de natuur ontwaakt in de lente, ook
voor ons is het een bron van positieve energie en
optimisme. Het ochtendlicht moedigt aan om de
dag actief te starten. Het aanbod aan heerlijke
voorjaarsgroenten zorgt ervoor dat we gezondere
keuzes maken op ons bord. De eerste zonnestralen op onze huid maken ons blij.

Om alles uit jouw nieuwe start te halen, ontwierpen we
voor jou de Never Ending Circle1, een stijlvolle schaal die
jouw dagelijkse “kleine gelukskes” extra bijzonder maakt.
Deze Never Ending Circle1 is de start voor jouw Spring
Shopping Days.

Ontdek als eerste de nieuwe, fruitig frisse Aromatherapy Essentials geur in jouw winkelpunt, als
ecologische natuurlijke Skin Wash, als Room Spray
of als zuivere essentiële olie. Spannend, toch?

Je mag maximum 21 RainPharma producten uitkiezen. Dat kunnen 21 verschillende producten zijn,
maar net zo goed 21 exemplaren van jouw all-time
favoriet.

g ratis

Het is elk jaar opnieuw een zekerheid: na de
lange donkere wintermaanden maakt de lente
haar opwachting. De dagen worden beetje bij
beetje langer en lichter, de temperaturen stijgen
langzaam maar zeker en in de knoppen aan de
kale bomen zitten frisgroene blaadjes te popelen
om te verschijnen. Een wonderlijke cirkel zonder
einde.

❤

Kies je favoriete producten uit, zet ze op jouw lijstje
en bezorg het ten laatste op 14.03.2021 aan jouw
winkelpunt. Zo ben je zeker dat alles voor je klaar
staat tussen 18.03.2021 en 20.03.2021.

Tijdens de Spring Shopping Days kan je de Never
Ending Circle1 (t.w.v. €59) heel uitzonderlijk voor
maar €21 aankopen. Maar er is meer. Voor elk
RainPharma product in jouw Never Ending Circle1,
gaat er €1 van de prijs af! Kies je één product, dan
betaal je €20 voor de Never Ending Circle1. Kies
je 21 producten uit, dan krijg je de Never Ending
Circle1 volledig gratis.

21

een nieuw seizoen,
een nieuwe start.

Dit jaar vieren we het begin van de lente van donderdag
18.03.2021 tot en met zaterdag 20.03.2021. Krijg uitzonderlijk 21% korting op al jouw favoriete RainPharma
producten. Zo ben jij helemaal klaar voor een nieuwe start
op 21.03.2021! Op zaterdag 20 maart zijn onze RainPharma
ambassadeurs trouwens speciaal voor jou open tot 21u
(apotheken tot 19u).

dit zijn de spelregels

vier de lente met de never
ending circle en 21% korting.

Gek op de Never Ending Circle1? Je kan tijdens de RainPharma Spring Shopping Days meerdere exemplaren
aankopen voor slechts €21. Hou je ze zelf of geef je
ze cadeau?
Vier op 21.03.2021 de lente met al jouw nieuwe
RainPharma aanwinsten. Je geniet nog maandenlang na van je aankopen. RainPharma producten
zijn immers zuinig in gebruik en maken van jou de
beste versie van jezelf.
Voor je buitengaat, krijg je één Uitgesteld Plezier
kaart. Dit is een waardebon van €21 die je van
01.04.2021 tot en met 30.09.2021 kan gebruiken
bij aankoop van minimum €100 aan RainPharma
producten en accessoires.

Voorwaarden: Actie enkel geldig van 18.03.2021 tot en met 20.03.2021. Enkel in fysieke
winkels, niet online. Enkel in de deelnemende verkooppunten op stores.rainpharma.
com/spring. Geldig zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere acties en/
of kortingen. Niet met terugwerkende kracht. Niet omruilbaar in contanten. Exclusief
kleine accessoires (minder dan €7). Je kan enkel deelnemen mits aankoop van de Never
Ending Circle1. Op elke extra Never Ending Circle1 aan €21 telt geen bijkomende 21% korting.
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never ending circle1
De Never Ending Circle1 is een stijlvolle eyecatcher in elk
interieur. Bovendien zijn de mogelijkheden letterlijk never
ending.
De grote zwarte schaal is gemaakt van stevig, duurzaam en
hygiënisch materiaal. Dat maakt van deze must-have het
perfecte voetbadje of een mobiele wastafel, voor een zalig
ontspannen wellness momentje thuis. Gooi je het liever
over een speelse boeg? Vul de schaal met water en laat je
kinderen eendjes vissen!
De Never Ending Circle1 komt ook op heel wat andere
plekjes in huis van pas:
In de keuken, als fruitschaal of salad bowl, of maak er een
indoor kruidentuintje van, gevuld met aarde en verschillende kruidenplantjes. In de badkamer, als verzamelplaats
voor al je RainPharma producten. In het toilet, met de
gastendoekjes mooi opgerold erin. Tijdens een feestje,
als elegante ijsemmer. Als decoratie met drijfkaarsen en
waterplanten.

Geef ook de bewaardoos een tweede
leven in je huis. Gebruik de prachtige
doos om speelgoed op te bergen of
verzamel er magazines in. Berg je knutsel-, naai- of kantoormateriaal erin op of maak er een prachtige herinneringendoos van vol kaartjes, dagboeken, brieven of concerttickets.
Zag je kleine William al vurig vertellen over alle mogelijkheden op één van onze mediakanalen? Zijn enthousiasme
is aanstekelijk. Doen! Scan gewoon de QR code.
Deel jouw mooiste foto’s met #neverendingcircle.

tips voor zonnige lijstjes
Natural Daylight Defence, onze 100% natuurlijke zonnecrème voor lichaam en gelaat beschermt je huid tegen
schadelijk zonlicht.
Met onze 100% natuurlijke deodorant Freshen Up blijven
je oksels de hele dag lekker fris en maken geurtjes geen
schijn van kans!
Moisturising Lip Guard houdt je lippen het hele jaar door
mooi en zacht. Het zonnige aroma van sinaasappel tovert
gegarandeerd de breedste glimlach tevoorschijn.
Ontdek de nieuwe Aromatherapy Essentials Skin Wash,
Room Spray en Essential Oil als eerste tijdens de RainPharma
Spring Shopping Days. Deze nieuwe geur brengt de lente
ook naar binnen.
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