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100% natuurlijk*, Vegan en navul baar!100% natuurlijk*, Vegan en navul baar!
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"Het buigt zonder te breken"Het buigt zonder te breken
en VEERT terug"en VEERT terug"

Hier bij Zao zijn we dol op bamboe. Onze eigen identiteit 
wordt precies weergegeven in de sterke symboliek die 
al eeuwenlang in verband wordt gebracht met de plant. 
Bamboe is bekend om zijn flexibiliteit en vermogen 
om te buigen zonder ooit te breken. Het heeft een 
holle binnenkant die de zoektocht symboliseert naar 
spiritualiteit en bescheidenheid, terwijl de wortelstokken 
vruchtbaarheid suggereren en de belofte
van een gelukkige, hechte familie.

Bamboe is de ultieme koolstofdioxide (CO ) opslag en 
is daardoor een duurzame grondstof. De uitzonderlijke 
groei en de lage impact op het milieu maken het een van 
de meest milieuvriendelijke planten ter wereld! 

Geboeid door de symbolische en unieke eigenschappen, 
hebben wij onze navulbare verpakkingen ontworpen 
in bamboe. Hierdoor kunnen wij je sterke en duurzame 
producten aanbieden in een oneindige reeks kleuren en
unieke designs.

Wil je de kers op de taart weten? Bamboe is
ongelooflijk rijk aan biologisch silica, in poeder, maceraat 
en hydrolaat vorm. Dit is een essentieel ingrediënt 
voor de aanmaak van het collageen dat nodig is voor 
een soepele en veerkrachtige huid. Daarom is het een 
ingrediënt dat in al onze producten aanwezig is.
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*uitgezonderd nagellak

ZAo, een betrokken merkZAo, een betrokken merk
Sinds 2011 heeft Zao een prachtig assortiment van 
gecertificeerde make-up producten. Het is 100% natuurlijk*, 
veganistisch en  bio-gecertificeerd* door Ecocert.  De 
hoofdingrediënten zijn bamboe en gemicroniseerd 
zilverpoeder.

Door navulbare bamboe verpakkingen te gebruiken, kiest 
Zao voor een ecologisch verantwoorde en duurzame 
benadering. Betrokken bij het behoud van het milieu streeft 
het voortdurend naar de ontwikkeling van eco-vriendelijke en 
afvalverminderende oplossingen.

Dag in, dag uit, staat het merk voor sterke, allesomvattende 
sociale waarden. Dit leidde tot de oprichting van Fabrik’Etik.
Samen met twee andere lokale bedrijven is dit bedrijf op 5km 
van het hoofdkantoor gevestigd. Het biedt plaats aan mensen 
met een handicap. Zao werkt samen met dit bedrijf om de 
etiketten te drukken, de verpakkingen te produceren en de 
labels aan de producten te bevestigen.

Volg ons via de social media en blijf op de hoogte van onze 
initiatieven : ) 
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Navul-

Alle tinten in deze brochure geven een redelijke 
weergave van het eindproduct. Om technische 
redenen kunnen wij ze niet exact reproduceren.
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(Dat betekent duurzaam!)

baar !
Zao bamboe verpakkingen zijn leuk,
economisch en ecoLOGISCH. Zet je ook 
in en bouw mee aan een duurzame 
toekomst. Kies voor navulbare make-
up. Op alle verkooppunten vind je een 
Zao Eco-box: drop daar gewoon de 
gebruikte vullingen. De boxen worden 
verzameld en terug gestuurd om te 
recyclen en te hergebruiken. En zo is 
de cirkel rond. 
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700 750 751Prim‘light SUBLIM‘SOFT
Een goede voorbereiding 
op een frisse en stralende 
teint. Garandeert een per-
fecte make-up hechting 
en lange houdbaarheid. 
Het goud- en zilverachtig 
parelmoer zorgt voor een 
natuurlijke teint.

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.

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

prim‘hydra

NIEUW!
2021 FEBRUARI

teintteint
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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.

fluid foundation

bb cream
BB-crème combineert de effectiviteit van een 
hydraterende behandeling met de uitstraling 
van een gekleurde crème. Het verrijkt de huid 
in 5 handelingen: het hydrateert, egaliseert, 
verzacht, verfrist en beschermt de huid tegen 
de zon: UVA UVB SPF 25.

Liquid concealer 
De vloeibare textuur van deze concealer 
geeft een goede dekking. Zo kun je tekenen 
van van vermoeidheid, fijne gezichtslijntjes 
en andere oneffenheden verbergen.

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

NIEUW!
2021 FEBRUARI

refill



10

777 778

771

779 781

772 773 774 775

776

782 783 784780

500 509 510 501 502 503

301 302 303 304 305

foundation stick
De crèmige textuur kan overal op het 
gezicht worden aangebracht als een basis, 
of op specifieke zones. Gebruik lichte en een 
donkere tinten om contouren vorm te geven.

Mineral silk
Deze minerale poederfoundation, 
gebaseerd op biologische rijstpoeder 
(behalve 500), is geschikt voor alle 
huidtypes, zelfs de meest gevoelige. 
Egaliseert en matteert de huid.

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

COMPACT powder

refill

NIEUW!
2021 FEBRUARI
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Ideaal om het gezicht vorm te 
geven. Het geeft een gebruinde 
teint.

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

teint accessories

shine-up powder

MINERAL COOKED POWDER

Ontdek het assortiment accessoires van 
professionele kwaliteit voor je teint. De penselen 
van ZAO zijn Vegan. Ze zijn gemaakt van 
synthetisch haar en met een bamboe steel.
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156751 Powder puff

156752 Blender
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Eyeliner brush tip & felt tip
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 primer egaliseert het ooglid en versterkt 
de houdbaarheid van de oogschaduw. Rijk 
aan biologisch carnaubawas dat de huid 
beschermt.

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

fluid eye primer

eye primer

NIEUW!

refill

ogenogen
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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

Blond eyebrow Ash blond
eyebrow

Brown 
eyebrow

EYEBROW POWDER

De potloden hebben een make-over gekregen en 
passen precies in het nieuwe, 100% natuurlijke 
assortiment.  Samengesteld uit bio-gecertificeerde 
en veganistische ingrediënten en verrijkt met 
plantaardige oliën. De ultra-gepigmenteerde kleuren 
zijn ook opnieuw samengesteld. Ze geven een mooi 
resultaat en zijn super trendy

MULTIFUNCTIONELE POTLODEN

Volume & sheathing mascara

aloe vera Mascara
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 biologisch bamboe hydrolaat dat rijk 
is aan siliciumdioxide  wat de wimpers 
versterkt.

NIEUW! refill
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Ronde en rechthoekige oogschaduws

Pearly eyeshadow

Matt eyeshadow

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.

Ultra shiny 
eyeshadow

Ronde oogschaduws: 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.
Rechthoekige oogschaduws: 106, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 201, 206, 210, 213, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 282. 

Omdat goede penselen essentieel zijn voor goede make-
up, heeft Zao een volledige set oogpenselen. Met het label 
Vegan want de penselen zijn gemaakt van synthetisch 
haar en de stelen zijn van bamboe.

oogmake-up accessories

156770 Bamboo mirror
156761 Pencil sharpener
764 Applicators duo

refill
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Duo, medium of full size, deze bamboe boxen zijn 
ontworpen om aan al jouw wensen te voldoen. Ze 
worden leeg verkocht, dus het is aan jou om de 
perfecte combinatie te maken!

NAVULBARE PALETTEN

bamboo box

Zao heeft twee navulbare bamboe paletten samengesteld, elk met 
tien verschillende oogschaduwen. 

Het Clin d’oeil n°1 palette is samengesteld uit 10 essentiële parelmoer 
en matte oogschaduwen. Het Ultra shiny palet bevat prachtige 
hoog gepigmenteerde en ultra glanzende oogschaduwen.

150 Palette Clin d’oeil n°1 — 155 Palette Ultra Shiny

Bamboo box M
156760

Bamboo box XL 
156762

Bamboo box duo 
156763
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LIP SCRUB STICK

LIP CARE OIL

LIP BALM stick
Rijk aan biologische castorolie en biologische 
carnaubawax. Deze verzorgende stick 
voedt, beschermt en herstelt gebarsten of 
beschadigde lippen.

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

Deze balsem bevat biologische ricinusolie en 
biologische cacaoboter om een beschermende 
barrière te vormen tegen invloeden van buitenaf.

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

lippenlippen
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LIP POLISH

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. 

LIPSTICK
Gemakkelijk aan te brengen, zachte textuur, perfecte dekking 
en langhoudend; de Classic Lipsticks zijn ideaal om de lippen te 
accentueren. De Cocoon Lipsticks zitten tussen een lippenstift 
en lippenbalsem in. Ze voelen heel comfortabel, zijn verzorgend 
en geven een mooie kleur.

Classic Lipstick

Cocoon Lipstick

lip Gloss

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

Lip‘ink 708 Lips

refill
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156637
Glass nail file

French manicure

Vitaminized

Sweet

Glam’rock

Pearly

Hardener and 
Top coat

Nail and cuticle oil

Het brede scala aan kleuren stelt je in staat om de trends te 
volgen terwijl gelijktijdig je nagels beschermt.  Gebaseerd op 
planten is deze Vegan en biologische nagellak samengesteld 
uit grondstoffen die voor 74 tot 84%* van natuurlijke oorsprong 
zijn. (Aardappel, maïs, tarwe, maniok).

*het percentage varieert naargelang de kleur.

nagelsnagels



19

157004
Yin & Yang pouch

157007
Tote bag

Make-up removers & cleansers
Zao heeft 5 biologisch gecertificeerde cleansers en make-up removers 
ontwikkeld om de huid elke dag te verzorgen. Essentieel voor een schone, 
mooie en zachte huid, afgestemd op elk huidtype en alle dagelijkse 
schoonheidsroutines.

691 Make-up remover oil — 692 Micellar water — 693 Cleansing foam
694 Remover milk Eye contour — 690 Nail polish remover

and to take it everywhere...



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

ZAO verkoopadres:
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Volg ons op facebook


