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Bella Aura: Ecochique skincare zonder
compromissen
Toen de Canadees-Marokkaanse Jasmine Jones geconfronteerd werd met
huidproblemen, besloot ze haar eigen beautylijn op te starten. Ze liet zich
inspireren door de beauty elixirs van Berbers en verdiepte zich in de
eeuwenoude kennis van de Chinese kruidengeneeskunde. Ze stapte naar
een Zwitsers labo, dat meer dan 5 jaar werkte aan de eerste 'core collectie'.
Haar eisen waren niet min. De producten moesten meerdere actieve
werkingen hebben, 100% natuurlijk zijn en cruelty free. Het resultaat mag
er zijn: 5 topproducten die elk niet 1 maar 6 tot 8 werkzame bestanddelen
bevatten.

De Bella Aura producten zitten barstensvol antioxidanten, die je huid beschermen tegen
negatieve invloeden van buitenaf. De volledige collectie wordt ontwikkeld in een Zwitsers
labo en de formules worden gekenmerkt door unieke composities van pure natuurlijke
oliën en extracten en innovatieve hoogtechnologische ingrediënten. De luxueuze Arganolie,
Cactusfruitolie, Neroli en Komijnzaadolie zijn de perfecte basis voor een zachte gesofisticeerde
serum-in-crème formule.

Core collectie
De core collectie bestaat uit 5 complementaire producten met elk hun eigen werking en
ingrediënten. Alle producten zijn glutenvrij, halal en 100 % natuurlijk.

Gentle Purifying Cleanser
- 3-in-1 werking: reinigt, herstelt de PH balans en hydrateert
- steringrediënten: argan, neroli en vijgcactus
- vegan
- 47 euro

Daily Repair Moisturizer
- stimuleert de elasticiteit en celvernieuwing, voedt, revitaliseert en balanceert gestresseerde
huid
- steringrediënten: Argan, Neroli en Vijgcactus, zwarte haver extract, olijfblad- en
madeliefextract
- 80 euro
Instant Lifting Eye Contour
- vermindert fijne lijntjes, donkere kringen, dehydratatie van de fijne huid rond de ogen.
- steringrediënten: Argan, Neroli en Vijgcactus, Olijfbladextract, Rode dadel, Moth bean,
Levan (polysaccharide)
- 109 euro
Night Cellular Renewal
- stimuleert collageenproductie en celvernieuwing, voedt en revitaliseert
- steringrediënten: Argan, Neroli en Vijgcactus, L-Glutamine, Jiaogulan, Zonneroosje
- 86 euro
Antioxidant Booster
- 7-in-1 serum in cream emulsie
- beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf, herstelt de natuurlijke barrière, doet doffe
teint herleven
- steringrediënten: Limoenbalmextract, Rutine en Gerstextract
- 96 euro

Custom Care collectie voor probleemhuid
Sinds kort werd de core collectie uitgebreid met een custom care collectie, voor de
probleemhuid. De custom care collectie bestaat uit 3 producten: een body serum, hydraterende
crème en herstellend elixir.

Gravity Reverse Serum
- bestrijdt cellulitis en vermindert striemen
- Bulbine (natuurlijk collageen), kaolin klei en olijfpitolie
- vegan
- 82 euro
Hydra Revive Treatment
- voor behandeling van eczeem, rosacea, inflammatie...
- Ijslands mos, veenmos en Zuid-Afrikaanse varen
- vegan
- 109 euro
Rapid Repair Clarifying Elixir
- verzacht, kalmeert en herstelt de geagiteerde huid (acne, rocasea of gedehydrateerde huid)
- Ecocert microzilver, Noorse spar, zwarte bes zaadolie, zonnebloemextract, balloon vine extract
- vegan
- 80 euro

Certificaten

Bella Aura beschikt over alle mogelijke certificaten zoals het Ecocert label, Cosmos listing,
Nagoya compliance, Halal certificate, Natrue Compliance & Cruelty Free.

Fair Trade
Voor de sourcing van haar ingrediënten kiest Jasmine ook steevast voor fair trade. Ze werkt
samen met Marokkaanse coperatieven die door vrouwen worden geleid en garanderen dat de
lokale, meestal vrouwelijke, arbeiders een eerlijk loon verdienen. Daarnaast steunt het merk
nog tal van goede doelen.

Award
Bella Aura sleepte al meerdere prijzen in de wacht. Zo werd de Hydra Revive Treatment vorige
week nog bekroond met een 'Best Hydration Award' van Healing Lifestyles.
Begin 2018 mocht de hele lijn al de 'Best Luxury Skincare' award in ontvangst nemen van
'Eluxe Magazine'.

Praktische info
De Bella Aura producten zijn beschikbaar via de beautyshop www.beautywiseshop.be, waar je
een selectief aanbod van luxueuze, organische en cruelty-free huidverzorgingsproducten vindt.
Beautywiseshop werd opgericht door zakenvrouw en moeder van vier, Barbara Vandeleene, die
naast het runnen van haar eigen praktijk, behalen van een doctoraat en het begeleiden van
thesisstudenten een grote passie heeft voor ecologische beauty.
Barbara is ook de distributeur van Bella Aura in Europa.
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Welcome to the buro boco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?
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