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Pure Elements - Silky Smooth Skin
Thalasso Body Scrub
Een zeer intensief voedende en heerlijk geurende body 
scrub. De iets grovere korrel van de suiker heeft een mooie 
exfoliërende werking. Het � jne zeezout verwijdert op milde 
wijze de dode huidcellen en heeft een zuiverend effect op 
de huid. Samen met de rijke olie in de scrub, maakt dat de 
huid goed gevoed en super zacht aanvoelt na gebruik. De 
geur N°1 start in de topnoot met cassis en lemon, die direct 
voor frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen 
en jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd 
met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in 
de geur die blijft hangen. Verpakt in een luxueuze linnen 
Rivièra Maison bewaarbox, wat al een cadeau op zich is.

Pure Elements - Time to Relax
Bath Fizzers
Een heerlijk geurend bad, verpakt als een schitterend 
cadeau! De bath � zzers lossen snel op in het warme water 
waarna de geur zich verspreid. De � zzers zitten per 6 
stuks verpakt op een Rivièra Maison tray, wat al een cadeau 
op zichzelf is. De geur N°1 start in de topnoot met cassis 
en lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart van 
de geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een 
vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat zorgt 
voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen.

Pure Elements - Wake Up Call
Shower Scrub
De frisse scrub gel verandert in contact met water in een 
romig schuim die de huid, door de � jne korreldeetjes, op 
milde wijze ontdoet van dode huidcellen. Door de milde 
exfoliërende werking kan de Shower Scrub meerdere 
keren per week gebruikt worden voor een heerlijk frisse 
en gladde huid. Bevat het extract Freshwater Pearl; wat 
bekend staat om haar verzorgende en verzachtende werking. 
De geur N°1 start in de topnoot met cassis en lemon, die 
direct voor frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat 
bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, 
vermengd met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een 
klein zoetje in de geur die blijft hangen.

Pure Elements - Please Don’t Disturb
Bath Salt
Het goudkleurige badzout is verrijkt met Freshwater Pearl 
en Golden Glow deeltjes, wat van uw bad een zuiverende, 
verzorgende en ontspannende ervaring van luxe maakt. 
Het extract Freshwater Pearl staat bekend om haar 
verzorgende en verzachtende werking. De geur N°1 start 
in de topnoot met cassis en lemon, die direct voor frisheid 
zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen en jasmijn. In 
de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd met patchoeli 
en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in de geur die 
blijft hangen. Verpakt in een luxueuze linnen Rivièra Maison 
bewaarbox, wat al een cadeau op zich is.

Pure Elements - In the Clouds
Shower Foam
Een rijke en crèmige douche foam. Na het gebruik van 
een mooie wolk foam voelt de huid gehydrateerd en fris 
aan. Bevat het extract Freshwater Pearl; wat bekend staat 
om haar verzorgende en verzachtende werking. De geur 
N°1 start in de topnoot met cassis en lemon, die direct 
voor frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen 
en jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd 
met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in 
de geur die blijft hangen.

Pure Elements - Sit Back & Relax
Bath Oil
De voedende badolie met de heerlijke geur van Rivièra 
Maison Pure Elements N°1 maakt van uw bad een 
moment van pure luxe en ontspanning. Bevat verzorgende 
oliën en het extract Freshwater Pearl; wat bekend staat 
om haar verzorgende en verzachtende werking. De geur 
N°1 start in de topnoot met cassis en lemon, die direct 
voor frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen 
en jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd 
met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in 
de geur die blijft hangen.

Pure Elements - Wake Up Call
Shower Cream
De shower crème formule, verrijkt met sterk hydraterende 
werkstoffen, reinigt de huid met zachtheid en maakt deze 
zeer geschikt voor de drogere huid. Bevat het extract 
Freshwater Pearl; wat bekend staat om haar verzorgende 
en verzachtende werking. De geur N°1 start in de topnoot 
met cassis en lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het 
hart van de geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot 
zit een vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, 
dat zorgt voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen.

Pure Elements - Soap on a Rop
Soap on a rope & sponge
Een heerlijk geschenk voor jezelf of om te geven! Een 
zwaar stuk zeep en zachte spons beide aan een koord, 
maakt deze ideaal voor het gebruik in de douche. Samen 
verpakt op een Rivièra Maison bewaar tray, een cadeautje 
op zichzelf. De geur N°1 start in de topnoot met cassis 
en lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart van 
de geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een 
vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat zorgt 
voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen.

200 ml

230 gr

200 ml

360 gr

200 ml

300 ml

350 gr

750 gr
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Pure Elements - Total Relaxation
Body Cream
Een intensief voedende en heerlijk geurende body crème. 
De combinatie van verzorgende bestanddelen met het 
Pure Silk Extract, dat bekend staat om haar voedende en 
zijdezacht makende effect, maakt dat de body crème ook 
zeer geschikt is voor de droge huid. De geur N°1 start in 
de topnoot met cassis en lemon, die direct voor frisheid 
zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen en jasmijn. 
In de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd met 
patchoeli en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in de 
geur die blijft hangen. Met deze body crème beleeft u de 
geur optimaal.

Pure Elements - Touch of Luxury
Body Lotion
Deze hydraterende body lotion trekt snel in, de huid voelt 
verzorgd en zacht aan. Bevat het Pure Silk Extract dat 
bekend staat om haar voedende en zijdezacht makende 
effect. De geur N°1 start in de topnoot met cassis en 
lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart van de 
geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een 
vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat zorgt 
voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen..

200 ml 200 ml

Pure Elements - Touch of Silk
Hand Lotion
Een lichte handlotion die snel met de huid versmelt, 
met de verzachtende en verzorgende werking van het 
Freshwater Pearl extract. Een eye-catcher voor iedere 
keuken, toilet of badkamer. Heerlijk in gebruik samen met 
de handzeep, voor een snelle Rivièra Maison verzorging 
van uw handen. De geur N°1 start in de topnoot met 
cassis en lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart 
van de geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit 
een vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat 
zorgt voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen.

Pure Elements
Heart Shaped Bag Brown
Een super vrouwelijk en vrolijk make-up tasje. Zeer praktisch 
met de ruime opening en dubbele opbergvakjes.

Pure Elements - Happy Hands
Liquid Hand Soap
Deze milde handzeep met hydraterende bestanddelen is 
een eye-catcher voor iedere keuken, toilet of badkamer. 
Heerlijk in gebruik samen met de handlotion, voor een 
snelle touch-up van uw handen. De geur N°1 start in de 
topnoot met cassis en lemon, die direct voor frisheid zorgen. 
Het hart van de geur bevat bloemen en jasmijn. In de 
basisnoot zit een vleugje musk, vermengd met patchoeli 
en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in de geur die 
blijft hangen. 

Pure Elements
Large Cosmetic Bag Brown
Deze cosmetic bag is niet alleen praktisch, maar is ook een 
juweeltje voor in de reistas. Een ruime en zeer handige 
cosmetic bag bestaande uit twee afsluitbare compartimenten 
en praktische vakjes. 

Pure Elements - Look Better
Sport Body Lotion
De frisse vochtherstellende bodylotion, verrijkt met mint 
en zeemineralen, wordt direct opgenomen door de huid. 
Mint heeft een verfrissende en stimulerende werking, 
zeemineralen versterken deze werking met zijn verzachtende 
en ontgiftende eigenschappen. Na gebruik ruikt u eerst 
de verfrissende mint, waarna de geur Pure Elements N°1 
tevoorschijn komt. De geur N°1 start in de topnoot met 
cassis en lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart 
van de geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit 
een vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat 
zorgt voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen. 

Pure Elements - Sweet Kisses
Lip Treatment
Een hydraterende en verzachtende liptreatment met 
extracten van appel en vanille. Heeft een subtiel glinsterend 
effect op de lippen. 

Pure Elements - Feel Good
Sport Shower Gel
Een frisse en lichte douchegel, perfect voor na het sporten 
of voor iedereen die houdt van een verfrissende douche! 
Bij gebruik ervaart u eerst het stimulerende en 
verkwikkende effect van mint en zeemineralen, waarna 
de heerlijke geur van Pure Elements N°1 verschijnt. 
Na gebruik voelt de huid super fris en gerevitaliseerd aan. 
De geur N°1 start in de topnoot met cassis en lemon, 
die direct voor frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat 
bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, 
vermengd met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een 
klein zoetje in de geur die blijft hangen. 

Pure Elements - Hand Cream to Go
Hand Cream
Een zeer verzorgende handcrème die snel intrekt. Door 
het Pure Silk Extract, dat bekend staat om haar voedende 
en zijdezacht makende effect, voelen uw handen na gebruik 
gladder en zachter aan. Geniet van een vleugje parfum 
door de � jne parfumering van het product. De geur N°1 
start in de topnoot met cassis en lemon, die direct voor 
frisheid zorgen. Het hart van de geur bevat bloemen en 
jasmijn. In de basisnoot zit een vleugje musk, vermengd 
met patchoeli en vanille, dat zorgt voor een klein zoetje in 
de geur die blijft hangen. Met deze body crème beleeft u 
de geur optimaal.

200 ml

75 ml

300 ml

200 ml

15 ml

300 ml
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Pure Elements
Heart Shaped Bag Gold
Een super vrouwelijk en vrolijk make-up tasje. Zeer praktisch 
met de ruime opening en dubbele opbergvakjes.

Pure Elements
Large Cosmetic Bag Gold
Deze cosmetic bag is niet alleen praktisch, maar is ook een 
juweeltje voor in de reistas. Een ruime en zeer handige 
cosmetic bag bestaande uit twee afsluitbare compartimenten 
en praktische vakjes. 

Pure Elements - Wake Up Call
Shower Cream Mini
Een reisvariant shower cream in 75ml. De shower crème 
formule , verrijkt met sterk hydraterende werkstoffen, 
reinigt de huid met zachtheid en maakt deze zeer geschikt 
voor de drogere huid. Bevat het extract Freshwater Pearl; 
wat bekend staat om haar verzorgende en verzachtende 
werking. De geur N°1 start in de topnoot met cassis en 
lemon, die direct voor frisheid zorgen. Het hart van de 
geur bevat bloemen en jasmijn. In de basisnoot zit een 
vleugje musk, vermengd met patchoeli en vanille, dat 
zorgt voor een klein zoetje in de geur die blijft hangen.

Pure Elements
Bath Duck No1
Een duckalicious knipoog van Rivièra Maison. Wie wordt 
niet vrolijk van deze goudkleurige badeend!

75 ml

Pure Elements
Sun Protection Spray SPF 30
Deze lichte zonnespray met beschermingsfactor SPF30
trekt snel in en voelt niet vet aan. De waterresistente 
formule bevat UVA- en UVB-� lters en Vitamine E, 
die de huid beschermen tegen de zon en vroegtijdige 
huidveroudering helpen verkomen. Met een parfum 
dat ruikt naar de perfecte zomerse en zonnige dag!

Pure Elements
Sun Shower Foam
Neem de zon mee in je badkamer met deze heerlijk rijke
ruikende, crèmige douche foam. Na het gebruik voelt de 
huid gehydrateerd aan, geurend naar een zonnige dag.

Pure Elements
Sun Protection Spray SPF 15
Deze lichte zonnespray met beschermingsfactor SPF15 
trekt snel in en voelt niet vet aan. De waterresistente 
formule bevat UVA- en UVB-� lters en Vitamine E, 
die de huid beschermen tegen de zon en vroegtijdige 
huidveroudering helpen verkomen. Met een parfum 
dat ruikt naar de perfecte zomerse en zonnige dag!

Pure Elements
Sun Face Care SPF 30
De gezichtscrème SPF30, met hoge UVA en UVB-� lters, 
biedt een goede bescherming van de gezichtshuid tegen 
de schadelijke invloeden van de zon. De anti-aging 
waterresistente formulw helpt de huid preventief te 
beschermen tegen huidveroudering en houdt de 
vochtbalans van de huid op peil. Met een licht parfum 
die ruikt naar de perfecte zomerse en zonnige dag!

Pure Elements
After Sun Spray 
De verzachtende en verkoelende aftersun spray met 
Vitamine E en Aloë Vera voedt en verzorgt de huid en 
helpt de huidelasticiteit na het het zonnebaden te bewaren. 
De aftersun trekt snel in en voelt niet vet aan. Met een 
parfum dat ruikt naar de perfecte zomerse en zonnige dag!

Pure Elements
Sun Protection Spray SPF 50
Deze lichte zonnespray met beschermingsfactor SPF50
trekt snel in en voelt niet vet aan. De waterresistente 
formule bevat UVA- en UVB-� lters en Vitamine E, 
die de huid beschermen tegen de zon en vroegtijdige 
huidveroudering helpen verkomen. Met een parfum 
dat ruikt naar de perfecte zomerse en zonnige dag!
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Pure Elements
Sun Cosmetic Bag
Een stoere toilettas in neon oranje! Gemaakt van 
neopreen is de toilettas zeer � exibel en voegt hij zich 
makkelijk in iedere vakantietas.

Pure Elements
Hello Sunshine Duck
Fun in the Sun of in de badkamer met de mooi verpakte 
Hello Sunshine Duck. 

Pure Elements - Power Shower
Sport Shower Foam
Voel de kracht van deze verfrissende en hydraterende 
Rivièra Maison Sport No1 douche foam met het
verkwikkende parfum van mint en eucalyptus. Na het 
gebruik van een mooie wolk foam voelt de huid 
gehydrateerd en fris aan. Heerlijk in gebruik na een 
goede work-out en iedereen die alle dagen vol energie 
voor de dag wil komen!

Pure Elements - Piece of Happiness
Ibiza Shower Foam
Geniet van je dagelijkse geluksmoment met deze rijke 
en hydraterende douche foam. Na het gebruik van een 
mooie wolk foam voelt de huid gehydrateerd en fris aan. 
Het zwoele en mystieke parfum van deze Ibiza Piece of 
Happiness shower foam is gebaseerd op het huisparfum 
van Rivièra Maison; al jaren een klassieker! 

200 ml200 ml


