
onze merken



Hoogwaardige cosmetica op basis van high tech 

ingrediënten uit de natuur met bewezen effecti-

viteit – dat zijn de specialiteiten van Corrective 

Cosmetics. Met ervaring en bezieling werken wij 

voortdurend aan het verder ontwikkelen van ons 

aanbod om u innovatieve totaalconcepten aan te 

kunnen bieden. En dat al bijna 60 jaar. Door onze 

jarenlange ervaring heeft Corrective Cosmetics 

alle kennis in huis om uw partner te kunnen 

zijn om uw schoonheidsinstituut of spa tot een  

succesvolle onderneming te laten uitgroeien. 

Corrective Cosmetics wil u in staat stellen zich 

op een professionele manier te onderscheiden 

en in de markt te profileren. Dat doen wij niet 

alleen door de best beschikbare oplossingen 

aan te bieden op het gebied van huidverzorging, 

huidverjonging en huidverbetering, maar ook met 

professionele opleidingen en nascholingen en 

met innovatieve partnerconcepten. Onze mer-

ken, die uitsluitend verkrijgbaar zijn via profes-

sionele schoonheidsinstituten, vinden inmiddels  

hun weg naar meer dan 20 landen. Wereldwijd 

boeken al meer dan 35.000 schoonheidsspecia-

listen hier uitstekende resultaten mee.

Uw partner in 
Schoonheid

Drs. Jan Zwoferink, apotheker

C.E.O.



’s WE’relds BEste COSmetica, dat was in 1962 

de ambitie toen het merk Webecos voor het 

eerst werd gepresenteerd. Nu vijftig jaar later kan 

een schoonheidsspecialiste zich geen geschikter 

merk indenken dan Webecos. Voor een bijzon-

der aantrekkelijk bedrag krijgt u een startpakket 

in handen dat volstaat om professioneel aan de 

slag te gaan. Webecos is een no-nonsens merk 

met een farmaceutische uitstraling en een uitste-

kende prijs/kwaliteitverhouding. Kernwaarden zijn 

authenticiteit en eenvoud. Niet voor niets is het 

motto: “Pure Producten voor Pure Behandelin-

gen”. Bovendien kunnen de producten makkelijk 

bijbesteld worden in groot- en verkoopverpak-

king. Omdat het aanbod van Webecos meer dan 

100 verschillende verzorgingsproducten omvat, 

kunt u als schoonheidsspecialiste bovendien zelf 

bepalen welke accenten u wilt leggen. Naarmate 

u ervaring opdoet met de producten, kunt u het 

gamma stelselmatig uitbreiden. Maar dat is volle-

dig uw eigen keuze, Webecos kent geen minimale 

afname of verplichte jaaromzet. 

Webecos: 

basismerk van farmaceutische 
origine zonder instapdrempel



In Bretagne in het midden van een beschermd 

natuurgebied oogsten “Les Laboratoires Thalion” 

algen om er, performante en natuurlijke actieve 

bestanddelen uit te halen, Hiermee worden echte 

schoonheids- en welzijnselixirs gecreëerd.  Deze 

unieke know-how staat toe om de weldaden van 

de zee over te brengen in efficiënte verzorgingen,

Thalion biedt u een universum van pure en her-

bronnende sensaties die elke dag nieuwe nood-

zakelijke energie geven.

 

De verzorgende producten van Thalion zijn echte 

concentraten van de oceaan die een uitzonder-

lijke affiniteit hebben met de huid.

Rijk aan actieve bestanddelen geven ze in com-

binatie met de specifieke verzorgingsprotocollen 

van Thalion een optimaal resultaat.

Duik in het hart van de zee en voel een lang-

durig effect.  De lichaamsverzorgingen van Thalion 

nodigen u uit dit te ontdekken.  Ga terug naar de 

bron van het welzijn. 

Schoonheidsrituelen en manuele technieken  

maken deel uit van een gepersonaliseerd pro-

gramma dat voor elke specifieke behoefte een 

optimaal resultaat geeft.

THALION: 

TERUG NAAR DE BRON
VAN HET WELZIJN



Milieu en leefstijl beïnvloeden uw huid elke dag! 

Vanwege klimaat, omgevingsfactoren, luchtvervui-

ling en leefstijl is de huid onvoldoende in staat 

zichzelf te beschermen. De huidbarrière verzwakt, 

schadelijke externe invloeden worden niet meer 

tegengehouden en kunnen de diepere lagen van 

de huidcellen bereiken, waardoor de cellulaire ac-

tiviteit afneemt. De huid  verliest haar interne ba-

lans en kan vroegtijdig verouderen. 

Juist voor deze problemen ontwik-

kelde Rosactive  innovatieve cos-

meceuticals,  gebaseerd op de 

meest recente wetenschappe-

lijke onderzoeken. Rosactive ge-

bruikt alleen natuurlijke extracten  

van topkwaliteit en in dusdanige ver-

houdingen dat door synergie tussen de  

bestanddelen de hoogst mogelijke resultaten wor-

den bereikt. Om de belangrijkste esthetische huid-

problemen te kunnen behandelen benut Rosactive 

het synergetisch effect van meer dan 100 verschil-

lende actieve, natuurlijke ingrediënten. Dat maakt 

het merk zeer innovatief.

Rosactive producten bevatten hoog geconcen-

treerde fundamentele bouwstenen voor de huid, 

zoals vitaminen, mineralen, collageen, elastine, vet-

zuren, suikers en aminozuren. Het begrip ‘’natuur-

lijk’’ staat volgens Rosactive niet alleen voor  ‘af-

komstig uit de natuur’, maar ook voor ‘aangenaam 

voor het lichaam’. Daarom bevatten Rosactive 

producten ook geen ingrediënten die mogelijk 

schadelijk kunnen zijn voor de epidermis, zoals bijv. 

parabenen, minerale oliën, propylenglycol, zware 

metalen en allergenen.  

Rosactive: 

cosmetica van de toekomst!



In het midden van de vorige eeuw startte de 

Nederlandse farmacoloog Dr. Bernard de Laat 

het Dr. Tadlea Dermato Therapeutic Laboratory. 

Zijn filosofie draaide rond actieve ingrediënten 

van natuurlijke oorsprong. Nu zo’n 60 jaar 

later draait de R&D afdeling op volle toeren en 

voldoet het assortiment aan de allerhoogste 

eisen. Toch is het merk trouw gebleven aan de 

bron: wetenschappelijk aantoonbare effectiviteit 

van high-tech ingrediënten uit de natuur. Dr. 

Tadlea zou u daarom kunnen omschrijven als 

een ‘luxury performance’ merk. Het merk legt 

de link tussen een cosmeceutische aanpak en 

een klassevolle uitstraling. Zo zijn er producten 

voor gevoelige huid, met intensieve antirimpel 

werking, producten die de elasticiteit en de 

stevigheid van de huid herstellen en producten 

die de zuurstofopname van de huid verhogen en 

de huid weer laten stralen. Een bezoek aan een 

schoonheidssalon moet nu eenmaal méér zijn 

dan louter een verwennerij. Pas wanneer blijkt dat 

de gebruikte producten écht werken, is de klant 

helemaal tevreden. De producten bevatten geen 

minerale oliën, lanoline of dierlijke extracten en 

zijn niet getest op dieren. Dr. Tadlea is een merk 

voor schoonheidsspecialisten die het beste willen 

en ook het beste eisen van de producten en de 

behandelingen die ze gebruiken. 

Dr. Tadlea: 

resultaat van intensief denkwerk



Een klant die naar het schoonheidsinstituut 

komt, wil verleid worden door een aantrekkelijk 

make-upmerk met mooie kleuren, formules van 

topkwaliteit in een prachtige en doordachte 

verpakking! Uit die behoefte ontstond Tadlea, 

World of Colours: een uniek make-upgamma 

voor het instituut van Nederlands fabricaat. Bij 

de ontwikkeling van dit gamma werd gebruik 

gemaakt van de laatste nieuwe innovatieve 

vondsten op de markt van de make-up 

ingrediënten zodat schoonheid en verzorging 

perfect hand in hand gaan! 

De essentials:

• Luxueuze uitstraling

• Praktisch in gebruik

• High tech ingrediënten

• Breed kleurenspectrum

• Verzorgende en anti ageing elementen

• Geschikt voor alle huidtypes

• Dierproefvrij

• Vrij van dierlijke ingrediënten,  

minerale oliën en lanoline

• Verkrijgbaar in grote en kleine displays

• Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

Tadlea World of colours: 

Uniek make-up concept voor
het schoonheidsinstituut



De keuze van het juiste productmerk is één van 

de belangrijkste beslissingen die een schoonheids-

specialist moet nemen. Voor welk gamma u als 

schoonheidsspecialist ook kiest, het is belangrijk 

dat u zich verdiept in de achtergrond van het 

merk en dat u goed op de hoogte bent van de 

receptuur van de producten. Enkel op die manier 

kunt u deskundigheid uitstralen en iedere klant 

een behandeling op maat geven. Wat dat betreft 

zit u goed bij Corrective Cosmetics. Of u een 

klein instituut heeft of een groot wellnesscenter, 

of u een luxe uitstraling zoekt of juist een no non-

sense benadering voorstaat, u vindt bij ons altijd 

een merk dat bij uw behoefte past. Corrective 

Cosmetics geeft daarnaast productopleidingen,  

ingrediëntenleer, verkooptraining, massagelessen 

en alle cursussen die nodig zijn om een succesvol-

le carrière als schoonheidsspecialist uit te bouwen.

Wij weten bovendien uit ervaring wat er komt 

kijken bij het runnen van een instituut, omdat wij 

dat zelf nog dagelijks doen.  Als u in één van de 

merken van Corrective Cosmetics geïnteresseerd 

bent, sturen wij u graag een gratis informatiepak-

ket toe. U kunt natuurlijk ook kosteloos deel-

nemen aan één van de informatiedagen, die re-

gelmatig georganiseerd worden of een afspraak 

maken voor een bezoek van één van onze ver-

tegenwoordigsters. En uiteraard bent u van harte 

welkom een kijkje achter de schermen te nemen 

in ons eigen flagship instituut.

Interesse in onze merken?
Vraag informatie aan.



Nederland:
Corrective Intercontinental Cosmetics
Schweitzerlaan 84
1187 JD Amstelveen
The Netherlands
T: + 31 20 641 29 86
E:  info@correctivecosmetics.com
I:  www.correctivecosmetics.com

België:
Corrective Intercontinental Cosmetics
Steenweg 3 unit 32
3540 Berbroek (Herk-de Stad)
T: + 32 13 664112
E: info@correctivecosmetics.be 
I: www.correctivecosmetics.be 


