
ten years of life-changing products

WINTER SHOPP ING DAY





HET  BEGON MET  EEN PAAR , NU  Z I JN  WE MET  VEEL .  
Dat geldt niet alleen voor het aantal producten in onze collectie, maar 

net zo goed voor onze blije fans die net als jij elke dag genieten van 

RainPharma. 

RainPharma is al 10 jaar 100% made in Belgium, 100% natuurlijk en 

100% vol passie. 0% nasties. Of je er nu van in het prille begin bij 

was of de RainPharma community vandaag pas vervoegt: we zijn  

vereerd dat we mogen bijdragen aan jouw gezondheid, schoonheid 

en zelfvertrouwen. 

Onze tiende verjaardag vieren doen we dan ook het liefst samen met 

jou. Op vrijdag 15.11.2019 organiseren we de RainPharma Winter 

Shopping Day en we pakken voor de gelegenheid uit met een speciale 

editie. Niet alleen kan jij jouw 10 favoriete producten met een mooie 

korting scoren, we bedanken jou ook nog eens voor je aankopen met 

een exclusief cadeau.

Maar liefst 100 RainPharma verkooppunten zetten op 15.11.2019 hun 

deuren voor jou open. Mis deze unieke dag niet en breng je vrienden 

en familie mee! 



een dag kortingen & extra’s.

RainPharma werkt met kostbare ingrediënten. Dat maakt onze producten erg bijzonder  
en waardevol en daar vragen we een eerlijke prijs voor. Daarom kiezen we er bewust  
voor om slechts af en toe met kortingen uit te pakken. 

Tweemaal per jaar organiseren we een RainPharma shopping event. Eén dag met  
uitzonderlijke kortingen. En omdat we dit jaar onze tiende verjaardag vieren, wordt dit de 
meest feestelijke én meest spectaculaire editie ooit. Zorg dat je deze unieke dag niet mist 
en zet 15.11.2019 alvast in je agenda! 

Tijdens de RainPharma Winter Shopping Day kan je maximaal 10 verschillende RainPharma  
producten uitkiezen met een korting tot wel 20%. Ontdek het assortiment en stel je  
verlanglijstje met jouw 10 favorieten nu al op! Advies nodig? Ga op voorhand langs bij een 
RainPharma verkooppunt.

En er is nog meer! Koop je 10 verschillende producten, dan krijg je bovenop de korting 
van 20% ook nog eens de celebration collection van ‘a perfect ten’, 10 natural skin washes 
van de aromatherapy essentials (100 ml). Dat zijn maar liefst 800 natuurlijke aromatische  
douchebeurten!

Om iedereen de kans te geven om langs te komen, zijn 100 RainPharma verkooppunten 
die dag uitzonderlijk doorlopend open van 10u tot 22u (deelnemende apotheken tot 19u).  
Een afspraak maken is niet nodig. Je vindt een verkooppunt in jouw buurt op  
stores.rainpharma.com/winter.

10 award winning skin washes cadeau.

Kies jij op 15.11.2019 10 verschillende RainPharma producten uit? Dan krijg je bovenop de 
korting van 20% ook onze exclusieve verjaardagsset met 10 verschillende bekroonde skin 
washes mee naar huis. We verzamelden voor deze gelegenheid de 10 favoriete geuren van 
onze klanten. Je vindt ze allemaal in de celebration collection van ‘a perfect ten’.

Onze skin washes zijn heel bijzonder en geliefd. Niet alleen bij onze klanten, maar ook  
bij de pers. De voorbije jaren werden ze bekroond met maar liefst 3 prestigieuze beauty  
awards zoals de Feeling & Gael SenseSations Beauty Award, de Marie Claire Prix  
d’Excellence de la Beauté en de Nina Beauty Award, zowel de eerste keuze van de professionele  
jury als de favoriet van de lezers. Ook benieuwd om ze te ontdekken? 



jouw geschenk.

De celebration collection van ‘a perfect ten’, 10 natural skin washes van de aromatherapy 
essentials (100 ml).

ROSEMARY
EUCALYPTUS
LEMONGRASS
LAVENDER
ORANGE
AN ISE
L IME
CEDAR WOOD
BAS I L
P INE



skin washes, op elk moment, op elke plek.

10 verschillende geuren dat zijn 10 verschillende ervaringen. Daarom gebruik je de  
RainPharma skin washes niet één na één. Kies telkens voor een geur die past bij je mood  
van het moment.

Plaats een paar flesjes in de douche en beslis elke ochtend of avond welke geur jou op  
dat moment het meest kan bekoren. Opgewekt wakker worden met ORANGE  of L IME?  
Of net helemaal ontspannen onder de wol kruipen met LAVENDER  of CEDARWOOD?  
Volg je gevoel. 

Kruidige geuren passen perfect in de keuken. Wat dacht je van een flesje skin wash BAS IL  
of ROSEMARY  naast de spoelbak? Zet ook een flesje of twee in het toilet en laat je  
gasten kiezen tussen frisse EUCALYPTUS  of fruitige L IME . Een flesje skin wash P INE  zorgt  
dan weer voor een warm welkom in de logeerkamer. 

Sportievelingen steken een flesje skin wash AN ISE  in hun sporttas en genieten van het  
weldadige effect op vermoeide spieren. En wist je dat deze handige 100 ml flesjes ook in de 
handbagage met je mee mogen reizen? Met een flesje skin wash LEMONGRASS  vertoef 
je meteen in tropische sferen! 

Of waarom zou je geen flesje cadeau doen aan je moeder, je beste vriendin of die collega  
die jou uit de nood hielp.

neem een vriend(in) mee! ❤ ❤ ❤

Ben jij een doorwinterde RainPharma fan? Dan zou je allicht nog veel meer producten willen  
uitkiezen. Goed nieuws voor jou en al onze trouwe ambassadeurs! Van de 10 verschillende  
producten die je uitkiest, mag je immers meerdere stuks aankopen met 20% korting.  
Perfect om je voorraad aan te vullen! 

Ontdekte je RainPharma nog maar pas en wil je eerst onze filosofie leren kennen en een 
paar van onze producten uitproberen? Dat kan! Je krijgt al 10% korting bij aankoop van  
1 product. Wil je toch 20% korting én de celebration collection van ‘a perfect ten’, 10 natural 
skin washes van de aromatherapy essentials? Breng je vrienden, familie of collega’s mee en 
sla samen je slag! Stel één gezamenlijk verlanglijstje op en reken samen jullie aankopen af. 
Zo krijg je elk 20% korting én samen één set van de celebration collection van ‘a perfect ten’ 
die jullie kunnen verdelen. Sharing is caring! ❤ ❤ ❤

Laat je adviseren in één van de 100 deelnemende RainPharma verkooppunten en bereid je 
verlanglijstje voor, zo win je tijd op 15.11.2019. Kijk op stores.rainpharma.com/winter.





actievoorwaarden.

Je verlanglijstje afhalen en van de voordelen genieten kan énkel op vrijdag 15.11.2019

Vrijdag 15.11.2019 is dé dag waarop je RainPharma producten kan scoren met een  
exclusieve korting én daarvoor bedankt wordt met 10 heerlijke cadeautjes. 

Maar liefst 100 verkooppunten verwelkomen je die dag doorlopend van 10u tot 22u.  
In deelnemende apotheken kan je van 9u tot 19u terecht. Een verkooppunt bij jou in de 
buurt vind je via stores.rainpharma.com/winter.

DE SPELREGELS* :
• Je kan maximaal 10 verschillende producten met korting scoren.

• Kies je 1 tot 5 verschillende producten, dan ontvang je 10% korting.

• Soms is meer echt wel meer. Koop je 6 tot 10 verschillende producten, dan krijg je 
20% korting op je hele lijstje.

• Kies je 10 verschillende producten uit, dan mag je van deze 10 favorieten meerdere 
exemplaren aankopen waarop je ook 20% korting krijgt. 

• Heb jij 10 verschillende producten uitgekozen dan krijg je de celebration collection  
van ‘a perfect ten’, 10 natural skin washes van 100 ml  twv. van € 99 van de aromatherapy  
essentials erbovenop**.

• Goed nieuws! Breng jij je vrienden, familie of collega’s mee en maken jullie samen 
één lijstje met 10 verschillende producten? Dan gelden dezelfde voorwaarden als 
jullie alles in één keer afrekenen. Sharing is caring! ❤ ❤ ❤

* Komen niet in aanmerking: tandenborstel, shake beker, oordopjes, oogmasker. Enkel geldig op 15.11.2019 
in fysieke verkooppunten. Cadeauset celebration collection van ‘a perfect ten’ zolang de voorraad strekt.  
Niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen. Niet met terugwerkende kracht. Niet omruilbaar in 
contanten. 
** Bij aankoop van 10 verschillende RainPharma producten voor samen min €250 (voor korting). 



zij gingen jou voor, laat je inspireren.

Eens je ondergedompeld wordt in de RainPharma filosofie, krijgen de producten een 
vaste plek in je leven. We zijn vereerd dat we al 10 jaar ons steentje bijdragen aan jouw  
gezondheid, schoonheid en zelfvertrouwen. 

Emma, Louise, Eric, Youssef, Mila, Femke, Charlotte, Solange, Lucas en Sophie gingen 
je voor en delen hun favorieten met jou. Benieuwd welke producten het hart van deze  
10 RainPharma fans sneller doen slaan? 

/// Emma PUISTJES en ROODHEDEN
Emma (19) kampte jaren met roodheden 
en puistjes op het gelaat maar de Rain-
Pharma producten hebben daar verandering  
in gebracht. Op 15 november slaat Emma 
haar voorraad in. Dit is haar lijstje.

1. Advanced Precleanser x1
2. Charcoal Detox Mask x2
3. Dedicated Face Wash x1
4. Elementary Toning Mist x1
5. Fantastic Purifying Matte Lotion x1
6. Clearing Night Remedy x1
7. Flawless Day Fluid x1
8. Beauty Sleep Cover x1
9. Liu’s Magic Sponge x1
10. Ultra Omega 3 x1

Emma krijgt 20% korting en neemt de  
celebration collection mee naar huis.

/// Louise MEER ENERGIE EN 
BETER SLAPEN
Louise (59) gaat ervoor. Ze wil van haar 
‘suikerverslaving’ af en meer bewegen. 
Haar doel: meer energie, een vitalere huid 
en beter slapen. Dat gaat ze doen met  
gezonde voeding én met RainPharma.  
Haar overtuiging: ze wil zich nog 40 voelen 
als ze straks 60 wordt. 

1. Smart Nutrition Project (startbox) x1
2. Simply Vanilla Shake x3
3. Mood x1
4. Yoga x1
5. Daily Boost x2
6. Might Night x2
7. Dynamiq Q10 x2
8. Dry Energy x2
9. Ultra Omega Zen x3
10. Skin Wash Lavender x1

Louise geniet 20% korting en verdeelt de  
celebration collection onder haar klein- 
kinderen.



/// Eric DROGE HUID
Eric (45) heeft een heel droge huid. Sinds kort  
kiest hij van kop tot teen voor RainPharma 
producten. Zijn huid voelt opnieuw com-
fortabel aan én ziet er stralend gezond uit. 

1. Advanced Precleanser x1
2. Balming Face Polish x1
3. Creamy Hydra Mask x2
4. Comforting Night Remedy x1
5. Freshening Day Fluid x1
6. Full-force Moisturizing Balm x1
7. Prebiotic Skin Lotion x1
8. Classic After Oil x2
9. Skin Wash Geranium x1
10. Repair & Protect Foot Balm x1

Eric is blij met de 20% korting en houdt de 
celebration collection als relatiegeschenk 
voor het eindejaar.

/// Youssef SPORTEN
Youssef (28) is hedendaags danser. Een  
discipline die heel wat van zijn lichaam vraagt. 
Om elke dag opnieuw de beste versie van  
zichzelf te kunnen zijn, rekent hij op Rain-
Pharma. De supplementen en shakes houden 
zijn lichaam sterk en gezond. En natuurlijk 
mag ook een douchegel na de training niet 
ontbreken! 

1. Raw Chocolat Shake x3
2. Golden Shake x3
3. Fiber Powder x2
4. Family Pack Dry Energy x1
5. Family Pack Dynamic Q10 x1
6. Family Pack Water Relax x1
7. Daily Boost x3

8. Mighty Night x 3
9. Skin Wash Peppermint x1
10. Body Wonder Towel x1

Youssef heeft 20% korting op zijn winter- 
voorraad RainPharma en kiest er voor  
om de skin washes te houden voor zijn 
sporttas.

/// Mila AFSLANKEN
Mila (30) is een trouwe RainPharma fan. 
Haar badkamer staat vol. Deze keer heeft ze 
beslist om niet voor haar favoriete gelaats- 
en lichaamsproucten te gaan. Mila heeft 
namelijk goede voornemens: in januari  
gaat ze voor een frisse start. Ze slaat een 
startbox voor het RainPharma dieet in en 
verschillende producten die ze daarna 
nodig zal hebben.  

1. Balance Box (startbox) x1
2. Milk Chocolat Shake x8
3. Caffe Latte Shake x4
4. Daily Boost x2
5. Mighty Night x2
6. Dry Energy x3
7. Dynamic Q10 x3
8. High Tech AOX x3
9. Water Relax x2
10. Ultra Omega Zen x3

Heerlijk zo 20% goedkoper diëten denkt 
Mila. De skin washes krijgen een speciale 
plaats in de badmaker, keuken en toilet.







/// Femke GEZELLIG THUIS
Femke (38) leeft gezond en voelt zich 100% 
goed in haar vel. De RainPharma producten 
helpen haar daarbij. Heerlijk ontspannen én  
perfect verzorgen. De natuurlijke geurtjes 
maken van haar gezellige appartement een 
echte thuis. Voor haar vriendin Lotte neemt 
ze twee maal de Amazing Oil Cleanser en 
de  Dedicated Face Wash mee. 

1. Aroma Diffuser x1
2. Essentiële olie Eucalyptus x1
3. Essentiële olie Anise x1
4. Essentiële olie Cedarwood x1
5. Precious Bath Oil x1
6. Therapy Body Wash Bonjour x1
7. Classic After Oil x2
8. Amazing Oil Cleanser x3
9. Dedicated Face Wash x3
10. Fabulous Day & Night Moist x2

Femke heeft al meteen zin om haar 
bestelling uit te pakken. Ook haar vriendin 
Lotte geniet van de 20% korting op haar 
vaste producten. Femke laat Lotte ook 2 
skin washes kiezen.

/// Charlotte ALLROUND
Charlotte (32) kiest van kop tot teen voor 
RainPharma. Haar lijstje samenstellen was 
dan ook geen makkelijke klus, want eigenlijk 
zou ze het liefst van al veel meer producten 
scoren. Na veel wikken en wegen, twijfelen  
en schrappen kwam ze uit bij de tien  
producten die ze het vaakst gebruikt en dus 
ook het snelst weer op zijn.

1. Advanced Precleanser x2
2. Brightening Face Scrub x2
3. Dedicated Face Wash x2
4. Faithful Face Guard x2
5. Skin Wash Orange x1
6. Daily Boost x3
7. Stay Golden x1
8. Pure Shampoo x1
9. Authentic Conditioner X1
10. Charcoal Detox Mask x2

Voor Charlotte is dit een grote stap, ze 
maakte flink wat budget vrij en is blij met 
de maximale korting van 20%. De 10 skin 
washes houdt ze voor haar me-time in de 
badkamer.



/// Solange ANTI-AGING
Solange (67) is een mooie en fiere dame. 
Natuurlijk hoeft ze er geen 20 meer uit 
te zien maar stijlvol ouder worden, daar 
maakt ze wel een punt van. Ze wil zich 
goed en vitaal voelen. Haar weinige rimpels 
draagt Solange dan ook met fierheid, “maar 
het moeten er ook niet te veel worden”, 
lacht ze. Daarom gaat Solange voor een  
anti-aging pakket voor de hele winter. 

1. A.A.P. (anti aging powder) x4
2. Family Pack Super C Boost x2
3. High Tech AOX x4
4. Family Pack Dynamic Q10 x1
5. Clever Night Remedy x1
6. Fine Day Fluid x2
7. Faithful Face Guard x3
8. Daily Boost x3
9. Mighty Night x3
10. Stay Golden x2

Solange investeert in zichzelf en geniet 
de 20% korting. De 10 skin washes zal ze  
met de feestdagen gebruiken voor kleine 
attenties.

/// Lucas LAST MINUTE & GESCHENKEN
Lucas (32) heeft een drukke job als sales 
manager en springt zo nu en dan eens  
binnen in zijn vaste RainPharma verkoop-
punt. Toen hij over de Winter Shopping 
Day hoorde, dacht hij meteen aan enkele  
klanten en medewerkers die hij met een 
klein geschenk wil verrassen. 

1. Three For You And Me Lime + Orange x3
2. Startset gelaat abcdef x3
3. …….…………………………
4. …….…………………………

5. …….…………………………
6. …….…………………………
7. …….…………………………

Lucas zal op 15.11.2019 7 verschillende 
RainPharma producten uitkiezen en krijgt 
10% korting, mooi meegenomen en altijd 
een geschenk in de kantoor kast.

/// Sophie BABY & GEVOELIG
Sophie (31) is pas voor het eerst mama  
geworden. Ze heeft een gevoelige huid en 
haar baby per definitie ook. Mama en baby 
kunnen dus samen hun lijstje opstellen want 
RainPharma producten zijn lief en mild voor 
de huid. Dat de producten geen geurtjes  
hebben, deert Sophie niet: “Liever zo dan 
moeten krabben”. En voor lekkere geurtjes 
heeft ze haar Aroma Diffuser. 

1. Zero Tolerance Body wash x2
2. Zero Tolerance Body Polish x1
3. Zero Tolerance Body Cream x1
4. Fascinating Broccoli Seed Oil x1
5. Charming Broccoli Seed Mask x2
6. Precious Bath Oil x2
7. Essentiële Olie Orange  x1
8. Friendly Silky Soothing Cream x2
9. Premium After Oil x2
10. Aroma Diffuser x1

Sophie wil lang verder kunnen, krijgt 20% 
korting en kijkt uit naar de zachte tijd met 
de baby. De celebration collection houdt ze 
graag voor zichzelf en haar man.





Made in Belgium. Crafted with Passion. Offered with Love.

SPREAD THE WORD #rainpharma


