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RÍ na Mara maakt gebruik van de meest
pure en natuurlijke ingrediënten.

Geen parabenen, agressieve chemicaliën,
Sodium Lauryl Sulfate, dierproeven.

Geschikt voor de gevoelige huid.

Uitgave van Your Well: info@yourwell.nl

voor meer informa�e:
www.rinamara.nl

voor producten met zeewier:
www.wereldvanzeewier.nl

Wereld van Zeewier
Marconiweg 55

3225 LV Hellevoetsluis

De verzorgingsproducten met zeewier van
het merk Rí na Mara (Iers voor “koning van de zee”),

worden gemaakt door het bedrijf Rí na Mara,
een familiebedrijf geves�gd in hartje Connemara aan de westkust

van Ierland. Duurzaamheid speelt daarbij voor Rí na Mara een
grote rol. Het biologisch gecer�ficeerde zeewier wordt, in nauwe
samenwerking met zeewier experts, lokaal geoogst en samen met

andere botanische ingrediënten op een verantwoorde manier
verwerkt. De verzorgingsproducten worden ontwikkeld met

behulp van deskundigen uit de cosme�ca branche.
Rí na Mara maakt gebruik van de beste produc�efaciliteiten

in Ierland en creëert daar unieke, veilige, effec�eve
en betaalbare kwaliteitsproducten. 

F r a g r a n c e

Basisnoten
sandelhout, amber, muskusplant, vanille

Hartnoten
lelie, jasmijn, heliotroop, rozenblad
Hartnoten
lelie, jasmijn, heliotroop, rozenblad

Topnoten
bergamot, limoen, groen blad,
groen viooltje, galbanum en cassis

Topnoten
bergamot, limoen, groen blad,
groen viooltje, galbanum en cassis

Ri na Mara producten kenmerken zich mede
door het gebalanceerde en verfrissende aroma
dat speciaal voor Ri na Mara is ontwikkeld. 

Maak kennis met het aroma van Ri na Mara. 

De top-, hart- en basisnoten verklaren de opbouw
en structuur van een parfum.

Topnoten zijn de eerste geuren die je ruikt na het aanbrengen,
ze hebben als doel de aandacht te trekken. 

Kort na het aanbrengen geven de topnoten
ruimte voor de hartnoten.
De ware geur van het parfum komt dan tevoorschijn.
Hartnoten bestaan meestal uit florale noten
en vormen de kern van de geur.

De basisnoten bepalen hoe lang een geur zal aanhouden en
verschaffen een achtergrond waarop de hartnoten
gewaardeerd kunnen worden. Verzorging met de kracht van de Zee

Basisnoten
sandelhout, amber, muskusplant, vanille



Gezichtscrème
50 ml

Crème voor dagelijkse hydrata�e. De unieke
formule helpt beschermen tegen agressieve
omgevingsinvloeden en schade door vrije
radicalen, minimaliseert het opkomen van fijne
lijntjes en rimpels, zorgt voor zichtbare stevigheid
van de huid en de natuurlijke vochtbalans.  

Gezichtsmasker Diep reinigend, revitaliserend
Met o.a. extracten van kombu, iers mos,
knotswier en blaaswier, bentoniet en groene klei75 ml

De zeewier- en botanische extracten
in dit masker zorgen voor reiniging van de huid,
verwijderen onzuiverheden en zorgen voor
essen�ële mineralen en hydrata�e. Het versterkt
de natuurlijke vochtbalans van de huid en helpt
om soepelheid en een gezonde glans terug te
brengen. Het zeewier hee� een verstevigende,
revitaliserende en licht exfoliërende werking,
die de huid tot rust brengt. 

Gezichtsserum Verstevigend, an�-aging
Met o.a. extracten van kombu en zeewater,
hyaluronzuur en vitamine B30 ml

Dit intensief regenerend serum, voedt de huid
met  eiwi�en, voedingsstoffen en an�oxidanten.
Het s�muleert de hydrata�e en helpt de
huidcellen te herstellen. Het natuurlijke
hyaluronzuur dringt door in de huid om fijne
lijntjes en rimpels te verminderen en de
stevigheid van de huid zichtbaar te verbeteren. 

Gezichtsolie Voedend, verstevigend
Met o.a. argan-, rozenbo�el-, teunisbloem-,
zoete amandel- en druivenpitolie 30 ml

Intensief voedende gezichtsolie, die de
aanmaak van collageen bevordert.
Fijne lijntjes en rimpels worden verzacht
en de huid wordt zichtbaar verstevigd.
De natuurlijke barrière van de huid wordt
veerkrach�g. Krach�ge, an�oxidantrijke formule
die de droge, rijpe huid diep hydrateert. 

Oogcrème Egaliserend, verstevigend
Met o.a. extracten van kombu en zeewater mineralen,
hyaluronzuur, shea boter, vitamine E en B5  

20 ml

Diep condi�onerende crème, hydrateert en
helpt fijne lijntjes en rimpels te verminderen.
Zeer verzorgende formule met natuurlijke
ingrediënten die zijn geselecteerd om de delicate
oogcontouren zichtbaar te li�en en te verstevigen.
Ook wallen en donkere kringen worden
verminderd en vermoeide ogen verfrist.
ideeal bij langdurig beeldscherm gebruik.

Hydraterend, an�-aging
Met o.a. extracten van kombu en blaaswier,
aloë vera, avocado en ginkgo biloba

Bodycreme Hydraterend, verjongend
Met o.a. extracten van kombu en iers mos,
shea boter en zoete amandelolie100 ml

De rijke, romige crème hydrateert en voedt de
huid. An�oxidanten helpen de natuurlijke
glans te herstellen en aan te vullen. Het helpt
bij de verzorging van nagels en nagelriemen,
werkt verzorgend bij droge handen en andere
lichaamsdelen.

Bodylotion Herstellend, verstevigend
Met o.a extracten van kombu en iers mos, aloë vera,
shea boter en zoete amandelolie150 ml

Deze voedende verstevigende lo�on hydrateert
en herstelt de elas�citeit, waardoor de huid
zijdezacht wordt. De extracten van kombu en
iers mos, die rijk zijn aan vitamines, eiwi�en en
mineralen, helpen effec�ef om gifstoffen te
elimineren en af te voeren. Door toevoeging van
aloë vera, shea boter en zoete amandelolie werkt
de lo�on ook goed als a�ersun. 

Reinigingswater Reinigend, hydraterend
Met o.a. extracten van kombu en zeewater
en vitamine B 200 ml

Micellair reinigingswater, voedt de huid
met eiwi�en, vitamines en an�oxidanten om de
natuurlijke vochtbalans van de huid te herstellen
en te behouden. Lost make-up op van gezicht,
lippen en delicate oogcontouren. Verwijdert
onzuiverheden, ontstopt poriën en herstelt het
huidoppervlak, waardoor de huid zacht, schoon
en fris aanvoelt. 

Douchegel Hydraterend, verfrissend
Met o.a. extracten van kombu, blaawier en iers mos

250 ml
Luxueuze douchegel, reinigt en verzorgt de huid
op milde wijze. Hydrateert en zorgt voor een fris
en vitaal gevoel. Zeewier extracten
rijk aan mineralen, eiwi�en an�oxidanten en
voeden en beschermen de vochtbarrière van
de huid effec�ef. Botanische extracten en
aloë vera brengen de huid tot rust en laten de
huid er zijdezacht en glad uitzien.  

Zeewier bad Ontspannend, ontgi�end
Gezaagde zee-eik zeewier (Fucus Serratus) 

200 g
Creëer je eigen zeewier bad door het zeewier
onder de kraan te hangen en het water er langs
te laten stromen, waardoor de rustgevende en
hydraterende mineralen en alginaten loskomen.
Doe het zeewier daarna in het badwater.
Het mineraal- en vitaminerijke zeewier bad helpt
je te ontspannen, te ontgi�en en nieuwe energie
op te doen.

Vormt een beschermende laag die
de onderliggende huid hydrateert.
S�muleert de aanmaak van hyaluronzuur.
Verhoogt de produc�e van collageen en
s�muleert celvernieuwing.

Z e e w i e r e n

Kombu (Laminaria Digitata)

Helpt het beschermen van de huid
tegen UV-straling, bestrijdt schadelijke
vrije radicalen, ondersteunt bij het herstellen
en hydrateren van de huid en beschermt
tegen het uitdrogen van de opperhuid
(Transepidermaal waterverlies).   

Voedt en hydrateert de huid.
S�muleert de produc�e van elas�ne en
collageen voor een strakke en gladde huid.
 

De oliën in het zeewier helpen je ontspannen,
ontgi�en en remineraliseren. An�oxidanten
ondersteunen de condi�onering en hydratering
van de huid, het haar en het gezicht.
Dit wier wordt al honderden jaren gebruikt
als toevoeging in bad.
 

Beschermt tegen vrije radicalen,
vermindert ontstekingen, hydrateert en
verbetert de huidelas�citeit. Gaat verslapping
van de huid tegen en bevordert de
natuurlijke aanmaak van hyaluronzuur
en collageen. S�muleert celvernieuwing.

Iers mos (Chondrus Crispus)

Blaaswier (Fucus Vesiculosus)

Knotswier (Ascophyllum Nodosum)

Gezaagde zee-eik (Fucus Serratus)

"Al het leven komt uit de zee."
Met deze uitspraak had de Griekse arts Hippocrates,
meer dan 2000 jaar geleden, het gelijk aan zijn zijde.
Zo is bijvoorbeeld de minerale samenstelling in het menselijk
bloedplasma bijna iden�ek aan die van het zeewater.

Wat deze mineralen bijzonder maken is dat zij in het
zeewater in een vorm voorkomen, waardoor ze in het
zeewier kunnen worden opgenomen. Hun vitale func�es
kunnen daarna in de opperhuid worden vrijgegeven.
Zeewater en zeewier vormen daarom belangrijke
grondstoffen voor de ac�eve bestanddelen
in de producten van Rí na Mara.

Maak kennis met de zeewieren en producten van Rí na Mara.


