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*uitgezonderd potloden (ECO gecertificeerd) en nagellak (10 free). 
 **uitgezonderd BB-crème (99,6 van natuurlijke oorsprong) en nagellak (10 free)
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Het eerste refil l make-up merk, biologisch Het eerste refil l make-up merk, biologisch 
gecertif iceerd door Ecocert*, 100% natuurlijk** en veganistischgecertif iceerd door Ecocert*, 100% natuurlijk** en veganistisch  
Ontdek de natuurlijke en biologische make-up van Zao:
Met respect voor de natuur en aandacht voor de huid, heeft Zao een 100% 
natuurlijke verzorgende make-up ontwikkeld die Bio* en Vegan* gecertificeerd is. 
Laat je betoveren door de heldere kleuren, de comfortabele texturen en de lange 
houdbaarheid op je huid. Voor een passende uitstraling heeft Zao een natuurlijke 
verpakking ontworpen van bamboe, met een modern en elegant design.

Navulbaar en duurzaam:
Het innovatieve systeem maakt elk product milieu vriendelijk en economisch. Het 
is heel gemakkelijk om alleen een refill te kopen en die te plaatsen in de originele 
verpakking die je eindeloos kunt hergebruiken.

Ethisch en verantwoordelijk:
De make-up van Zao heeft respect voor de huid en voor het milieu door:
- 100% natuurlijke ingrediënten 
- gecertificeerd Bio door Ecocert* (Label Cosmébio)
- label Vegan and Cruelty Free by Peta: geen ingrediënten van dierlijke 
  oorsprong en geen ingrediënten getest op dieren.
- bevat geen ingrediënten van de petrochemische industrie, geen synthetische
  conserveringsmiddelen
- Aanbevolen door de Slow Cosmetic beweging.

*uitgezonderd potloden (ECO gecertificeerd) en nagellak (10 free). 
**uitgezonderd BB-crème (99,6 van natuurlijke oorsprong) 
en nagellak (10 free)
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Olive Vegetable Squalane: Squalaan is een derivaat uit olijfolie 
dat vrijwel dezelfde samenstelling heeft als menselijk talg. 
Daardoor is het een goed huidverzachtend ingrediënt. Het 
versterkt de natuurlijke huidvetbarrière, maakt de huid soepel 
en beschermt tegen uitdroging.

Alle tinten en kleuren in deze brochure geven een indruk van de producten. Om technische 
redenen is het onmogelijk om het exact weer te geven.

Zao make-up is alleen samengesteld uit natuurlijke ingrediënten zoals plantaardige 
oliën, wassen, plant extracten (bamboe, karitéboter, abrikozen, maïs, enz…) zonder 
toegevoegde conserveringsmiddelen en synthetisch parfum. Voor een duurzame 
make-up zijn de ingrediënten van ecologisch verantwoorde en/of biologische 
landbouw gecertificeerd door Ecocert, met respect voor de huid en het milieu. De 
kleuren zijn afkomstig van natuurlijke pigmenten (mineralen of plantaardig). De 
ingrediënten zijn gekozen op hun specifieke eigenschappen om de beste make-
up (kleuren, houdbaarheid op de huid, hechting, textuur, gevoel…) te combineren 
met de voordelen voor je huid. Een aantal ingrediënten uitgelicht:

Bamboo: Het ‘ster’ingrediënt van Zao. In de vorm van hydrolaat, 
poeder en als maceraat in de producten van Zao. Bamboe is 
extreem rijk aan biologisch silicium dat van buitenaf helpt om de 
elasticiteit van de huid te behouden.

Shea butter: De samenstelling van de vetzuren heeft een 
sterk verzorgend en hydraterend effect op de huid. Het is ook 
aanbevolen voor een voorspoedig wondherstel, bescherming 
tegen UV-straling en om de huid te kalmeren en te verzachten.

Acacia Gum: Acaciagom of Arabisch gom is verkregen uit 
de Acaciaboom uit Senegal en wordt gebruikt als ‘hechting 
ingrediënt’. Dit om de houdbaarheid op de huid te vergroten van 
de mascara’s en de eyeliners.

Rice Powder: Rijstpoeder is één van de oudste cosmetische 
ingrediënten. Het heeft als eigenschap dat het heel zacht aanvoelt 
op de huid, de huid matteert zonder de poriën te verstoppen en 
het regelt de talgsecretie.

Castor oil: Het specifieke vetzuur ricinoleic acid in deze olie maakt 
dit tot een ‘beauty olie’ die al bekend was in de oudheid. Het 
vermindert irritaties van de huid, herstelt en verzorgt en heeft een 
zuiverende werking.

Silver powder: Aanwezig in alle producten van Zao, met 
uitzondering van de potloden. Dit zilverpoeder speelt een 
fundamentele rol als natuurlijk conserveringsmiddel omdat het 
grote antibacteriële eigenschappen heeft. Bovendien werkt het 
antiseptisch voor de huid.

100% natuurlijke ingrediënten
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LIGHT COMPLEXION BASE SUBLIM
,
SOFT

Deze basiscrème, rijk aan 
biologische jojobaolie, 
hydrateert de huid en 
licht die wat op. Gebruik 
het voor de foundation, 
die daardoor beter wordt 
gefixeerd.

De vloeibare foundation heeft 
een zijde-zachte textuur. Het 
is gemakkelijk en egaal aan te 
brengen en geeft een natuurlijk 
effect met poederachtige finish. 
Bevat silicium uit hydrolaat van 
biologische bamboebladeren, 
zoete amandelolie en 
karitéboter. Hierdoor werkt deze 
foundation sterk hydraterend 
op de huid zonder een vettig 
gevoel te geven.

COMPACT FOUNDATION

Mineral silk
Deze minerale poederfoundation, 
gebaseerd op biologische rijstpoeder, 
is geschikt voor alle huidtypes, zelfs 
de meest gevoelige. Egaliseert en 
matteert de huid.

FLUID FOUNDATION

Maakt de huid glad en 
matteert. De huid voelt 
super zacht, fluweelachtig 
aan. Poriën en fijne lijntjes 
verdwijnen doordat zij als 
het ware worden opgevuld, 
dankzij het bamboe-extract 
en silicium.

bb cream

BB-crème combineert 
de effectiviteit van 
een hydraterende 
behandeling met de 
uitstraling van een 
gekleurde crème. Het 
sublimeert de huid 
in 5 handelingen: het 
hydrateert, egaliseert, 
verzacht, verfrist en 
beschermt de huid 
tegen de zon: UVA UVB 
SPF 15.

Een dekkende crèmefoundation met poederfinish. Bevat 
biologisch bamboepoeder en bamboewortelextract om 
de opperhuid te hydrateren en te regenereren. 

Deze primer hydrateert en 
kalmeert de huid intensief 
dankzij de formule verrijkt 
met 3 hydraterende 
complexen, met biologische 
karitéboter en biologische 
sesamolie.

prim’hydra
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LIGHT TOUCH COMPLEXION
CONCEALER

Ideal to structure the shape of the face, 
it creates tanned complexion.

Het compact powder geeft een egale, niet-
glimmende huidtint, dankzij het gemicroniseerde 
bamboepoeder dat rijk is aan silicium. Ideaal om je 
make-up gedurende de dag even bij te werken. 

De laatste stap naar een perfecte tint! Geeft 
een naturelle uitstraling en een frisse tint.

Deze poeder laat delen van 
het gezicht oplichten met een 
prachtige glans. 

COMPACT BLUSH
shine-up powder

COMPACT POWDER

MINERAL COOKED POWDER

Om imperfecties en kringen onder de ogen te 
camoufleren om zo een perfecte tint te krijgen. 
Rijk aan biologisch bamboe-maceraat. Licht schaduwen op. Reflecteert 

licht en geeft het gezicht een 
perfecte glans. Op basis van 
biologisch bamboehydrolaat dat de 
huid hydrateert en regenereert.
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Round and rectangular eyeshadows
Een serie van 100% natuurlijke oogschaduws, 
met een verfijnde structuur en sublieme 
kleuren. Rijk aan plantaardig squalaan uit 
olijven dat de huid beschermt en soepel houdt.

Pearly eyeshadow

Matt eyeshadow

De primer egaliseert het ooglid en 
versterkt de houdbaarheid van de 
oogschaduw. Rijk aan biologisch 
carnaubawas dat de huid beschermt.

EYE PRIMER
Refill

De vloeibare oogprimer 
verbetert de houdbaarheid 
van de oogmake-up. De 
samenstelling bevat aloë vera 
dat uitdroging van de huid 
tegengaat. Ook kalmeert het 
de gevoelige ooghuid.

FLUID EYE PRIMER
Ultra shiny eyeshadow

Ronde oogschaduw: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 215, 271, 276.
Rechthoekige oogschaduw: 106, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 201, 206, 210, 213, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279. 

Palettes clin d’oeil n°1
Zao heeft een navulbaar bamboe palet 
samengesteld, Het bevat een assortiment van 
tien oogschaduws met matte en glanzende 
kleuren.
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De potloden van Zao, met hun zachte stift, zijn gemakkelijk om precies te gebruiken op 
de delicate oog zone. Verrijkt met biologisch karitéboter die hydrateert en verzorgt.

EYES, LIPS, EYEBROWS PENCILS

INGREDIENTS PENCIL 601 F2: CI 77499 (IRON OXIDES), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS 
(JOJOBA) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CI 77019 (MICA), 
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, GLYCERYL CAPRYLATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. *ingredients from Organic 
Farming.

INGREDIENTS PENCIL 602 F1: CI 77019 (MICA), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) 
SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, GLYCERYL CAPRYLATE, 
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), 
CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingredients from Organic Farming.

INGREDIENTS PENCIL 604 F1: CI 77019 (MICA), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) 
SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CI 77492 (IRON OXIDES), CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC 
FERROCYANIDE), TALC, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CI 77499 (IRON OXIDES), GLYCERYL CAPRYLATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS 
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. *ingredients from Organic Farming.

INGREDIENTS OTHER PENCILS (603-605-606-607-608-609-613-614) F2: HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA 
CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, SILICA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, 
GLYCERYL CAPRYLATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. MAY CONTAIN +/-: CI 77019 (MICA), 
CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET). *ingredients from 
Organic Farming.

100% of the total ingredients are from natural origin. 10 % of the total ingredients are from Organic Farming.
Natural Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard available at: http://cosmetics.ecocert.com

Eyeliner brush tip & felt tip

Volume & sheathing mascara

Aloe vera mascara

Een eyeliner versterkt je uitstraling en geeft een 
krachtige oogopslag. Met de vloeibare eyeliner trek je 
een nauwkeurige lijn die de hele dag houdt. Penseel of 
vilten punt, jij kiest de eyeliner die je het prettigst vindt.

De Aloë vera mascara geeft een 
intense uitstraling en comfort. De 
samenstelling en de specifieke 
vorm van het borsteltje maken het 
mogelijk om op elk wimperhaartje 
het product aan te brengen. Het is 
rijk aan biologische aloë vera zodat 
deze mascara ook bij gevoelige ogen 
dagelijks gebruikt kan worden.

De samenstelling van de mascara en 
de specifieke vorm van het borsteltje 
geven vollere wimpers met een 
mooie krul zodat de ogen groter 
lijken. De mascara is gebaseerd op 
biologische bamboe hydrolaat dat rijk 
is aan siliciumdioxide  wat de wimpers 
versterkt.

Refill
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LIPSTICK
De subtiele combinatie van oliën, wassen 
en plantaardige boters (abrikozenpitolie, 
carnaubawas, karitéboter) geven de 
lippenstiften van Zao de beschermende, 
hydraterende en sublieme verzorging. Ze 
voelen comfortabel aan en blijven lang 
goed zitten zonder een droog gevoel.

LIQUID LIP BALM

LIP SCRUB STICK

LIP CARE OIL

LIP BALM stick
Rijk aan plantaardig squalaan 
uit olijven, biologische kokosolie 
en biologische karitéboter. Deze 
stick verzorgt, beschermt en 
herstelt kloofjes en geïrriteerde 
lippen.

Deze olie hydrateert en 
verzacht de lippen dankzij een 
100% plantaardige formule die 
rijk is aan biologische arganolie, 
biologische avocado-olie en 
biolo-gische karitéboter.

Refill

Onmisbaar om de wenkbrauwen perfect te definiëren. 
Zonder talkpoeder, maar samengesteld uit gemicroniseerd 
bamboe-poeder. Dit remineraliseert en versterkt de 
wenkbrauwhaartjes.

712 Duo eyebrow brush

EYEBROW POWDER

Blond 
eyebrow 

Ash blond 
eyebrow

Brown 
eyebrow

De lipscrubstick exfolieert de 
lippen zachtjes dankzij het 
biologische rijstpoeder. Het 
hydrateert en verzacht de lippen 
dankzij de biologische castorolie 
en biologische carnauba-olie.

Deze balsem bevat 
biologische ricinusolie en  
kokosboter. Deze vormen een 
beschermend laagje op de 
liphuid.



9

11 12 13 14 15

3831 32 36 3735

461 462 463 464 465 466 467

468 469 470

411 412

440 441 442 443

413 414471 472 473 474

Classic lipstick Cocoon lipstick

Deze hydraterende gloss geeft 
glanzende en volle lippen, dankzij 
de rijke samenstelling met onder 
andere biologische cacaoboter. 

De intensieve kleur van een lipstick 
gecombineerd met de glans van een 
gloss. Op basis van abrikozenpitolie die de 
lippenhuid hydrateert en glans geeft. 

LIP GLOSS LIP POLISH

Lip’inkten zijn zeer gemakkelijk aan te 
brengen en geven een intens en ultra mat 
resultaat. De formule is rijk aan biologische 
carnaubawas die de lippen beschermt en 
een langdurige houdbaarheid garandeert.

Lip’ink

Micellar
water

692

Nail polish 
remover

690

Cleansing 
foam 
693

Make-up 
remover oil

691

Remover milk
Eye contour 

694

Make-up removers
& cleansers

Zao heeft 5 essentiële cleansers en make-up removers ontwikkeld, 
biologisch gecertificeerd en ontworpen om de huid elke dag te verzorgen. 
Essentieel voor een schone, mooie en zachte huid, afgestemd op elk 
huidtype en alle dagelijkse schoonheidsroutines.
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Omdat goede penselen essentieel zijn voor een succesvolle make-
up, heeft Zao een breed professioneel assortiment ontworpen. De 
stelen van onze penselen zijn gemaakt van bamboe en de haren zijn 
synthetisch in plaats van natuurlijk, omdat wij ons inzetten voor de 
bestrijding van dierenmishandeling.

NAIL POLISH and nail care
Zao nagellak en nagelverzorgingsproducten zijn Vegan 
gecertificeerd en 10 Free, d.w.z. zonder tolueen, formaldehyde, 
dibutylftalaat, formaldehydehars, parabenen, xyleen, kamfer, 
hars, styreen en benzofenon. Hun formule, verrijkt met bamboe 
wortelstokmaceraat dat rijk is aan siliciumdioxide, helpt de 
nagels te versterken.

Hardener and Top coat

French manicure Nail polish

764 
Applicators 

duo

Nail and 
cuticle oil 
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ACCESSORIES

Sponge 2156750
(natural rubber)

Bamboo box duo  
2156763

Bamboo box M 
2156760

Bamboo mirror
2156770

Powder puff 
2156751

Bamboo box XL
2156762

Pencil 
Sharpener 

2156761

Yin & Yang pouch
2157004

Tote bag 
2157007

Glass nail file 2156637



Maquis import VOF | info@maquis-import.eu | +31 (0)26 44 50 799

www.zaomakeup.eu
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Beauty of bamboo outside Beauty of bamboo outside 
benefits of bamboo insidebenefits of bamboo inside

Volg ons op facebook


