
 

 
PRIJSLIJST 21MILA 

 
 

GELAATSVERZORGINGEN PRIJS € Inhoud 

Mousse Detergente Viso - Reinigingsmousse 40,00 200 ml 

 
Een kristalheldere oplossing die verandert in een zeer zacht schuim dat geschikt is voor het reinigen van de huid. Maakt het 
gezicht fris en zacht. 
 
• Extract van Moringa : Plant die in India als wonderbaarlijk plant wordt beschouwd en waaruit een zuiverend en pollutie 
bestrijdend extract wordt verkregen. Het extract neutraliseert de invloed van externe agressieve factoren. 
• Reinigende Micro-emulsie : 100% plantenextracten om het gezicht te reinigen en make-up te verwijderen. Reinigt de huid 
en hydrateert deze tegelijkertijd dankzij de micro emulgerende plantaardige oliën. 
 

Gommage – Scrub 85,00 250 ml 

 
Dermo-zuiverende behandeling die inwerkt op de oppervlaktelaag van de huid door dode cellen te verwijderen. Herstelt de 
uitstraling van de huid en bereidt deze voor op extra verzorging. 
 
• Bijenwas : Beschermende werking op het stratum corneum. 
• Abrikozenpitten : Exfoliërend.  
• Allantoïne : Hydraterend. 
 

Contorno Occhi - Oogcontourserum met Anti-aging effect  65,00 50 ml 

 
Vloeistof die preventief de rimpels aanpakt, maar die ook op bestaande rimpels werkt. Het voedt, hydrateert en verzacht het 
gebied de zone rond de ogen. 
 
• Amandelolie : Verzachtend, kalmerend, voedend. Maakt de huid zacht en soepel. 
• Extract van Aloë vera : Puur sap van de Aloë Bardanensis. Bekend om haar verzachtende eigenschappen. Helpt tegen 
roodheid van de huid. 
• Vitamine A : Beschermt de huid en helpt de huid te herstellen. 
• Vitamine E: Anti-oxydante werking, voorkomt vroegtijdige veroudering van de huid. 
• Zeecollageen : Belangrijk bestanddeel van de celstructuur. Herstelt weefsels, werkt gunstig op de epitheliale vernieuwing 
van dode cellen. Vormt een beschermlaag. 
• Extracten van de Centella, de Indiasche kastanjeboom en de blauwe bosbes: Samen beschermen ze de 
microcirculatie rondom de ogen.  
 • Extract van Kaasjeskruid : Kalmerende en verzachtende werking. 
• Elastine : Basiscomponent van de huid. Het bestrijdt de huidverslapping en verhoogt de elasticiteit en de compactheid van 
de huid. 
• Cyclodestrine : Plantaardige stoffen met een verstevigend en onmiddellijk liftend effect, ideaal om diepe rimpels te 
verminderen en gladder te maken. 
 



 

Sierro Vitaminico Antioxidant – Vitamine Sérum 55,00 50 ml 

 
Vloeibare emulsie, rijk aan vitamines, antioxidant, herstellend en voedend. Doeltreffend in de behandeling van rimpels.. 
Dankzij de actieve ingrediënten kan dit sérum de huid beschermen tegen vrije radicalen en vechten tegen vroegtijdige 
veroudering. 
 
• Vitamine A : Beschermt de huid en helpt de huid te herstellen. 
• Vitamine E : anti -oxydante werking, voorkomt vroegtijdige veroudering van de huid. 
• Karitéboter : Hydraterend, voedend, beschermend. 
• Hibiscus extract : Uit de Hibiscus plant, met Botox effect (zonder bijwerkingen). 
• Beuken extract : Actief ingrediënt met herstellende werking en beschermend voor de epitheliale cellen. 
 

Siero Filler - Sérum Filler Anti-rimpeleffect  105,00 30 ml 

 
Zeer effectief sérum, samengesteld uit bolletjes gevuld met geconcentreerd hyaluronzuur. Heeft een hydratatie - en anti-
aging effect. Het geeft volume en vermindert rimpelvorming. Dit sérum is voor elk huidtype en is een uitstekende basis voor 
make-up of laat zich prima combineren met andere gezichtsverzorgingen. 
 
• Elastine-extract : Verhoogt de elasticiteit van de huid en vermindert rimpels. 
• Ultra Filling Spheres : Actief ingrediënt met volume vergrotend effect. Bestaat uit microsferen die hyaluronzuur en konjac-
extract bevatten. De lipofiele microsferen dringen diep door in de opperhuid en zwellen daar op. Enkele minuten na het 
aanbrengen geeft dit een "vullend" effect en een toename van het volume. 
• Hibiscus- extract : Plantenextract met een werking vergelijkbaar met botox zonder de bijwerkingen die we ervan kennen. 
Deze actie duurt enkele uren na het aanbrengen. 
• Cyclodextrine : Stof van natuurlijke oorsprong met onmiddellijk liftend effect. 
• Liftonin : Gewonnen uit een microalg, deze actieve stof werkt als een anti-rimpel. 
 

Crema Giorno  - Dagcrème 95,00 50 ml 

 
Met zijn actieve bestanddelen geeft de dagcrème een glanzend resultaat. Dit product is rijk aan hyaluronzuur in de vorm van 
microparels, heeft een depigmenterend effect en gaat onesthetische verkleuringen van de huid tegen. Dagelijks gebruik van 
dit product zorgt voor een gladde en stralende huid. De Crème de jour 21Mila bevat UV-filters (SPF15) voor 
zonbescherming. 
 
• Licht dectecterende pigmenten : PH-gevoelig pigmenten. Bij contact met de huid brengt het de normale kleur van het 
gezicht terug en geeft helderheid aan de huid. 
• Matte, niet-vette en olie-vrije crème : Dit product past zich automatisch aan de verschillende klimatologische 
omstandigheden en aan alle huidtypen. Reguleert overtollige talgproductie. 
• Ultra Filling Spheres : Microparels gevuld met hyaluronzuur die de huid diep hydrateren. 
• Extract van Evodia Ruta en Carp : Planten die traditioneel gebruikt worden in de Chinese geneeskunde. Dit extract licht 
de huid op en maakt de teint egaler. Het resultaat is een glanzende, roze teint en een jongere, gezondere huid. 
• Zonnefilter : Mix zonnefilters SPF15 
 

Crema Notte  -  Nachtcrème 95,00 50 ml 

 
Deze nachtcrème bevat het natuurlijke co-enzym Q10 dat rimpels helpt voorkomen in de diepere lagen van de huid. Hij 
stimuleert het cel metabolisme door de energieproductie te activeren om zo bestaande rimpels te bestrijden en de vorming 
ervan tegen te gaan. Een dubbel hydraterend effect dankzij de microparels hyaluronzuur en suikers die het mogelijk maken 
het vocht in de diepere lagen van de huid vast te houden. 
 
• Erythritol : Sterk hydraterende suiker. 
• Emulgerend : Een emulsie met matterend effect: acrylemulsie, matterend effect, zonder olie. Dit product, dat bestaat uit 
bijenwas en Jojoba en wordt gekenmerkt door zijn vermogen om zich automatisch aan te passen aan verschillende 
weersomstandigheden en aan alle huidtypes. Reguleert overtollige talgproductie. 
• Q10 : Antioxidant en anti-veroudering. 
• Microparels Hyaluronzuur : Microparels die de huid diep hydrateren. 
 



 

Crema Quantum - Quantum Crème ( gezicht&lichaam ) 105,00 50 ml 

 
Een crème die gericht is op een liftend effect van de huid..  
 
• Hibiscus extract : Plantaardig derivaat met een "soortgelijke botox" -werking, zonder contra-indicaties van het klassieke 
botuline; effect duurt een paar uur nadat het is aangebracht. 
• Ceramides : Een mix van ceramides, dermo vergelijkbaar met filomgeen dat de vochthydratie bevordert.  
• Vitamine E : Anti-oxydante werking, het voorkomt vroegtijdige huidveroudering. 
• Rijstzetmeel : Een stof die zorgt voor een samentrekkende beweging van de poriën. Het absorbeert en creëert een 
verhelderende en zacht mat effect van de huid. 
 

Primo Latte - Hoge voedingscapaciteiten ( gezicht&lichaam )  95,00 50 ml 

 
Sterk voedend, zuurstofhoudend en herstellend crème : een uitstekend cosmetisch natuurlijk product voor de 
huidverzorging. Het hydrateert en maakt de rimpels glad, geeft een beschermlaag tegen de negatieve weersinvloeden en 
luchtverontreiniging. 
De synergie van actieve ingrediënten maakt het ook een effectieve cosmetica voor de behandeling van acne. 
 
• Rundercolostrum : Bestanddeel met een zeer voedende werking, oxygenerend (zuurstof toevoegend) en herstellend. Het 
is doeltreffend voor zuurstofarme en matte, doffe huidtypes.  
Het is de eerste melk van de Nederlandse koe en rijk aan vitaminen. 
• Argireline  (anti-rimpel peptide) : Geeft een onmiddellijk anti-rimpel effect. 
• Teunisbloemolie : Actief ingrediënt tegen rimpel, rijk aan omega -6 (rijk aan fyto-oestrogeen omega 6). 
• Olie lijkend op vaseline :  hydraterende, verzachtende en beschermende werking. 
 

Blanco By Ro ( gezicht&lichaam ) 165,00 250 ml 

 
Blanco by Ro is een sublimerende gel voor het gezicht. Het hydrateert en voedt zonder olieachtig te zijn, ideaal om de huid 
te beschermen zonder en geeft een mooie glans aan de huid. De samenstelling geeft ook een verjongend effect op het 
lichaam. 
 
• Elastine : Basiscomponent van de huid. Het bestrijdt de huidverslapping en verhoogt de elasticiteit en de compactheid van 
de huid.                                                                                                                                                                                         
• Zeecollageen : Belangrijk bestanddeel van de celstructuur. Herstelt weefsels, werkt gunstig op de epitheliale vernieuwing 
van dode cellen. Vormt een beschermlaag. 
• Plantaardige vochtinbrengende substantie (UMECTOL) : Mengeling van plantaardige substanties die de natuurlijke 
hydratatiefactor (NMF) van de huid reproduceren. 
• Lichtgevende mica : Minerale stof met lichtgevende werking. 
 

Gel Rassodante - Geruststellende Gel ( gezicht&lichaam ) 65,00 250 ml 

 
Speciaal geschikt om huidverslapping van het gezicht en lichaam tegen te gaan. Door de actieve bestanddelen in de 
samenstelling van de gel, wordt de huid verstevigd en krijgt het een elastisch boost.  
 
Rooswater : Verstevigend, kalmerend en zorgt voor een goede doorstroming. 
Elastine : Basiscomponent van de huid. Het bestrijdt de huidverslapping en verhoogt de elasticiteit en de compactheid van 
de huid. 
 

 

 

 

 

 

 



 

LICHAAMSVERZORGINGEN   

Gel Rassodante - Geruststellende Gel ( gezicht&lichaam ) 65,00 250 ml 

 
Speciaal geschikt om huidverslapping van het gezicht en lichaam tegen te gaan. Door de actieve bestanddelen in de 
samenstelling van de gel, wordt de huid verstevigd en krijgt het een elastisch boost.  
Voor het gebruik thuis kan het op kamertemperatuur overal op het lichaam aangebracht worden. 
 
• Rooswater : Verstevigend, kalmerend en zorgt voor een goede doorstroming. 
• Elastine : Basiscomponent van de huid. Het bestrijdt de huidverslapping en verhoogt de elasticiteit en de compactheid van 
de huid. 
 

Blanco By Ro ( gezicht&lichaam ) 165,00 250 ml 

 
Blanco by Ro is een sublimerende gel voor het gezicht. Het hydrateert en voedt zonder olieachtig te zijn, ideaal om de huid 
te beschermen zonder en geeft een mooie glans aan de huid. De samenstelling geeft ook een verjongend effect op het 
lichaam. 
 
• Elastine : Basiscomponent van de huid. Het bestrijdt de huidverslapping en verhoogt de elasticiteit en de compactheid van 
de huid. 
•  Zeecollageen : Belangrijk bestanddeel van de celstructuur. Herstelt weefsels, werkt gunstig op de epitheliale vernieuwing 
van dode cellen. Vormt een beschermlaag 
• Plantaardige vochtinbrengende substantie (UMECTOL) : Mengeling van plantaardige substanties die de natuurlijke 
hydratatiefactor (NMF) van de huid reproduceren. 
• Lichtgevende mica : Minerale stof met lichtgevende werking. 
 

Crema Compattante Riducente Gambe – Afslankende en Verstevigende 
Beencrème 

105,00 200 ml 

 
Een crème met een sterk verstevigend en afslankend effect ter hoogte van de heupen en de dijen.  
Het bestaat uit een innovatief en micro-ingekapseld actief bestanddeel << XJ 75 SILHOUETTE>>. Dit ingrediënt is in staat 
om lokale vetophopingen in de heupen en dijen aan te pakken. De microparels hyaluronzuur hydrateren de huid diep.  
Deze crème is goed tegen cellulite, omdat de vezels compacter worden. Het verstevigt en draineert en kan ook elders op het 
lichaam gebruikt worden. 
 
• Coccoloba Uvifera = XJ 75 SILHOUETTE : Dankzij een innovatieve technologie voor micro-inkapseling kan men een 
actieve stof aan deze plant onttrekken. Dit ingrediënt werkt diep in de huid en pakt rechtstreeks de cellen aan die 
verantwoordelijk zijn voor de vorming van vet. 
• Drosera Ramentacea extract : Dit extract komt van een vleesetende plant en vermindert vetophopingen. 
• Microparels Hyaluronzuur : microparels die de huid diep hydrateren. 
 

Cellulite Gel 65,00 250 ml 

 
Speciaal aanbevolen voor lokale vetophopingen. De werkzame bestanddelen van de Gel Cellulite stimuleren de 
celstofwisseling.  
Zeer effectief voor cellulite behandelingen. Bij dagelijks gebruik helpt Gel Cellulite de cellulite te bestrijden en pakt de 
toename van het probleem actief aan. Heeft een preventieve werking. 
Eveneens bevordert het de afvoer van overtollig vocht.  
Het werkt direct op de vetcellen. Na de behandeling werkt het nog 15 dagen door. Door koude wordt het geactiveerd. 
 
• Iodotrat : Op basis van jodium. Dit component stimuleert de vetstofwisseling. 
• Escine : Heeft een drainerend effect en beschermt de microcirculatie van de huid. 
• Vitaminen A en E :  Antioxidanten. Ze zijn in staat om het ouderdomsproces van de huid te vertragen en belemmeren de 
vorming van vrije radicalen. 
• Cafeïne : Helpt om de lokale vetophopingen te doen “smelten”. 
 

 



 

 

Crema Mani Anti-Eta - Handcrème tegen veroudering   40,00 100 ml 

• Shea Butter/Karitéboter : Voedt en beschermt de huid, waardoor deze elastischer en fluweelzacht wordt. Ook geschikt om 
roodheid en irritatie door externe factoren te verminderen. 
• Extract van Mout : Innovatief extract dat inwerkt op de pigmentatie, met als resultaat een glanzende huid met een anti-
verouderingseffect. 
• Parelpoeder : Mineraal met een oplichtend effect. 
• Vitamine E + Mengsel van Antioxidanten 
• Ultra Filing Spheres : Een actief ingrediënt met volume gevend effect: bestaat uit microparels die hyaluronzuur en 
gedroogd extract van Konjac bevatten. De lipofiele microparels dringen diep door in de epidermis en zwellen daar op. 
Enkele minuten na het opbrengen wordt een vullend effect en een toename van het volume waargenomen. 
• Microparels Hyaluronzuur : Microparels die de huid diep hydrateren. 
 

 


