
[PUUR • EERLIJK • WETENSCHAPPELIJK] 

WELKOM BIJ INDIGO COSMETICS! 

Omdat we vonden dat emerginC qua resultaten maar ook  bedrijfsfilosofie 
onverslaanbaar is zijn we Indigo Cosmetics begonnen met als doel dit geweldige 
merk te importeren en ook voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken.Wij zijn 
en blijven zó onder de indruk, en willen iedereen laten meemaken dat je met een 
crème wél resultaat kunt behalen. Wij streven daarbij naar een prettige, persoonlijke 
en flexibele samenwerking met onze klanten. 

Wij zijn erg enthousiast over  emerginC’s combinatie van baanbrekende technologieën 
met effectieve botanisch extracten. Daarmee zorgt dit fantastische skincare merk uit 
New York ervoor dat je het beste uit elke huid haalt: gezond functionerend en stralend: 
want een gezonde huid is een mooie huid, op welke leeftijd dan ook. Dus de optimale 
keuze als je opzoek bent naar échte huidverbetering voor je klanten. 

GROEN ÉN WERKZAAM 
EmerginC heeft twee lijnen; de succesvolle signature lijn en de Scientific Organics lijn. 
Met de laatste voldoet emerginC aan de groeiende vraag naar een echt werkzaam 
organic product. emerginC is een van de weinige biologische merken op de markt die 
het certificaat cosmeceutical mag dragen en dus een farmaceutische werking heeft.  

TRY THIS BEFORE YOU TRY BOTOX 
Nieuwe ontdekkingen zoals peptides, Whitonyl TM en plant-stamcellen zijn 
gecombineerd met de beste kwaliteit organic ingrediënten voor het creëren van deze 
high-end organic lijn. “Try this before you try Botox” aldus dr. Oz (bekend van Oprah) 
over onze organic oogcrème.  
 



PARABEN FREE, NO ANIMAL TESTING 
Onze ingenieuze behandelplannen laten na één behandeling resultaat zien zónder de 
huid te beschadigen. Daarbij belasten onze producten ook de wereld om ons heen 
niet. EmerginC gebruikt geen enkel ingredient dat schadelijk kan zijn voor de mens of 
de natuur. De producten bevatten geen parabenen, geen kunstmatige kleurstoffen en 
geurstoffen, worden nooit op dieren getest, zijn verpakt in recycled karton en bedrukt 
met gifvrije inkt. 

VITAMINE C SERUM 
In 1996 is emerginC begonnen met hun eerste product: het Vitamine C serum. De 
‘airtight active ingredient encapsulation’ in lipide balletjes zorgde voor een revolutie in 
de huidverzorging. Door dit baanbrekende systeem blijven de actieve, krachtige 
ingrediënten vers en ingekapseld, tot op het moment van gebruik, en kunnen ze 
effectief hun werk doen op de huid. De resultaten waren zo verbluffend dat andere 
serums al gauw volgden en de lijn nu bestaat uit 60 producten, om elk huidprobleem te 
kunnen behandelen. 

EMERGINC IN AWARD WINNING SPA’S 
Inmiddels ligt emerginC in ’s werelds meest gerenoveerde hotels en spa’s zoals het Four 
Seasons, Virgin Hotel Spa’s, The Mandarin Oriental Hotel in NY en recentelijk in Conde 
Nast Best European Spa winner Cowley Manor in de UK. 

RETAIL + SALON SIZE PRODUCTS 
Op dit moment heeft emerginC meer dan 60 producten, waaronder ook professionele 
producten voor huidspecialisten. De uitgebreide emerginC lijn bevat zowel wholesale- 
als retail formaten en ook een aantal exclusieve professionele producten. 
 



[ZICHTBAAR EN VOELBAAR RESULTAAT] 
 

EMERGINC TREATMENTS 
Facials en body treatments hebben een actieve herstelface ingebouwd in elke 
behandeling waardoor de huid zich niet dagen hoeft te herstellen, maar je klant na een 
treatment meteen weer mooi naar buiten loopt. 
Met de uitgebreide reeks van emerginC’s actieve, geavanceerde cosmeceutical 
producten en professionele behandelingen wordt er snel resultaat geboekt bij alle 
huidtypen en huidklachten. Zelfs bij hardnekkige pigmentatie! 

EMERGINC FACIALS 
SIGNATURE  FACIAL • PURIFYING FACIAL • HYDRATION BOOSTER FACIAL • SUPER-FIRM 
FACIAL • GET THE RED OUT SOOTHING FACIAL • SWIFT LIFT PEPTIDE FIRMING FACIAL •  
ANTI-AGING APPLE STEM CELL TREATMENT • MEN’S FACIAL •  
‘THE QUICKY’ LUNCH TIME BRIGHTENING TREATMENT 

SCIENTIFIC ORGANICS FACIALS 
SCIENTIFIC ORGANICS FACIAL • ‘PEEL PAD’ EXPRESS FACIAL • WATER LILY RADIANCE 
FACIAL • 911 ANTI-BLEMISH + TONE PERFECTING FACIAL • PEPTIDE BRIGHTENING 
FACIAL • BLUE POPPY ENZYME BRIGHTENING FACIAL • PURIFYING BACK TREATMENT 
IN LIPS WE TRUST SUPER ANTIOXIDANT LIP TREATMENT 

SCIENTIFIC ORGANICS BODY TREATMENTS 
ALMOND-ORANGE FRUIT AND NUT BODY POLISH • COCONUT-ARGAN-GINGER SUGAR 
GLOW • FRENCH GREEN CLAY, SEAWEED, GRAPE STEM CELL BODY WRAP • GRAPE 
STEM CELL AND WHITE TEA HYDRATION WRAP • COCONUT-ARGAN-GINGER HAND 
TREATMENT • COCONUT-ARGAN-GINGER FOOT TREATMENT • ALMOND-ORANGE, 
GRAPE STEM CELL HAND TREATMENT • ALMOND-ORANGE, GRAPE STEM CELL FOOT 
TREATMENT  

 

   



[DUURZAME INITIATIEVEN] 

EmerginC is een industrieleider in duurzaam ondernemen: 

Alle producten zijn parabeen vrij 
 

Producten worden nooit op dieren getest 
 

Geen synthetische geuren 
 

Geen synthetische kleuren  
 

De productie van emerginC draait voor 80% op 
windenergie 

Verpakkingen en brochures worden gedrukt op 
duurzaam FSC gekeurd papier 

Er wordt geprint met duurzame, niet giftige, ecologische 
inkt 

Er wordt waar mogelijk steeds meer glas gebruikt in plaats 
van plastic verpakkingen. 



[GOEDE DOELEN] 
 

Een deel van de opbrengst van emerginC gaat naar de 
volgende goede doelen: 

Voor elk verkocht product wordt een boom geplant 

 

De Organic Framing Research Foundation heeft als missie 
om de brede invoering en de verbetering van de 
biologische landbouw systemen te stimuleren 

 

GlobalGiving is de eerste en grootste wereldwijde 
crowdfunding gemeenschap die non-profitorganisaties, 
donateurs en bedrijven met elkaar verbindt in bijna elk 
land ter wereld. 
 

Living beyond Breast Cancer heeft als missie mensen te 
verbinden met vertrouwde borstkanker informatie en bied 
een gemeenschap van ondersteuning. 

Save the Children redt wereldwijd de levens, de dromen 
en de toekomst van kinderen met medische zorg, 
onderwijs en betere leefomstandigheden.

 



[VITAMINE C] 

MULTI TASKING SUPERPOWER 
Vitamine C is een multi tasking superkracht voor je huid: het zorgt ervoor dat de 
huid elastisch blijft omdat het collageen aanmaak bevordert; Het werkt als 
antioxidant en beperkt hierdoor reeds aanwezige, maar ook toekomstige UV 
schade en huidveroudering. Het gaat roodheid tegen, vermindert 
pigmentvlekken, acne en rosacea.  

De positieve effecten van vitamine C op de huid zijn algemeen bekend, en veel 
huidverzorgingsproducten vermelden vitamine C op de ingrediëntenlijst. Veel van 
deze producten leveren echter geen resultaat… Waarom zijn de vitamine C 
producten van emerginC juist zo effectief?  

SUSPENSIE SYSTEEM 
Het door emerginC gepatenteerde suspensie 
systeem met luchtdichte lipide bolletjes zorgt ervoor 
dat de vitamine C in goede conditie blijft. Bij elke 
pomp breken deze balletjes en wordt er stabiele, 
niet geoxideerde vitamine C geleverd, met 
maximaal effect voor de huid. Dit was een 
doorbraak die de bladen haalde toen het product 
gelanceerd werd. Inmiddels hebben we drie 
actieve serums met deze technologie. 

DE CONCENTRATIE VITAMINE C 
Het emerginC Vitamine C serum bevat voldoende 
vitamine C om effectief te zijn. Vitamine C werkt pas in concentraties vanaf 4%. 
Het liefst in combinatie met andere anti-oxidanten zoals vitamine E,  
zoals aanwezig in ons 12% of 20% serum.  

STAY-C 50® 
Vitamine C is notoir instabiel, en als het eenmaal geoxideerd is, is het niet alleen 
niet meer werkzaam, het schaadt de huid zelfs! EmerginC gebruikt Stay-C 50. Dit is 
een stabieler derivaat van vitamine C. Klinische studies hebben bewezen dat Stay-
C 50 pigmentvlekken, acne en ouderdomsvlekken verminderen. Ook wordt het 
beter opgenomen door de huid dan andere vormen van vitamine C. 
Lees meer over Stay-C 50 op de volgende pagina; het dient slechts als voorbeeld 
voor onze lijst van tientallen actieve en revolutionaire ingrediënten! 

 



[INDIGO COSMETICS] 

BEREIKBAARHEID 
We zijn 5 dagen per week 
bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 
uur. 

INDIGO COSMETICS B.V. 
Willemsparkweg 95-1 
1071GV Amsterdam 
THE NETHERLANDS 

www.indigocosmetics.nl 

info@indigocosmetics.nl 
+31(0)20 - 26 10 750 
+31(0)6 - 21 57 33 71 

VOLG ONS 
facebook.com/indigocosmetics.nl 
instagram.com/indigocosmetics_nl 

BESTELLEN 
Wij accepteren bestellingen per 
telefoon, e-mail, sms en whats-
app. Onze voorkeur heeft 
bestellingen via email naar ons 
info adres. Alleen bestellingen 
naar info@indigocosmetics.nl 
kunnen wij de 
leveringsvoorwaarden zoals hier 
boven beschreven garanderen. 
Bestellingen voor 12.00 uur 
worden diezelfde (werk)dag 
verstuurd en zijn dus in principe 
de volgende dag in huis. 

VERZENDKOSTEN 
Wij rekenen voor pakketten tot 
10 kg, ongeacht de grootte van 

de zending het standaard post.nl 
tarief van € 6,95. 
Administratiekosten en andere 
bijkomende kosten berekenen wij 
niet. 

INSTALLATIE 
Graag kijken we samen met onze 
klanten op welke manier het best 
gestart kan worden. Dat is 
immers voor iedereen anders; bij 
ons daarom geen verplicht 
startassortiment. Wij hanteren 
een minimale openingsorder van 
€ 800 euro exclusief btw, die naar 
eigen wens en behoefte 
ingevuld kan worden. 

KWALITEIT DOOR AANDACHT 
emerginC is zeer uitgebreid en 
de variatiemogelijkheden zijn 
eindeloos. Om zo goed mogelijk 
aan de wensen en behoeften 
van elke huidspecialist tegemoet 
te komen geven wij onze 
depositaires een privé training 
van een halve dag. 

We hanteren een minimum 
startorder van €1.500,- exclusief 
btw. Je krijgt dan de training 
gratis. Uiteraard is het ook 
mogelijk om de training apart af 
te nemen indien je kiest voor een 
lagere startinvestering. In dat 
geval vragen wij een eenmalige 
onkostenvergoeding van €295, 
euro exclusief btw.  
Let wel dat het afnemen van een 
training niet optioneel is als je wilt 
gaan werken met de producten 
van emerginC. Naast deze 
training zijn er videotrainingen 
beschikbaar en live skype 
trainingen met de toptrainster in 
New York.  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