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Markus Lentzen
Algemeen directeur JUST-Benelux

Beste klant,

Wij zijn JUST Benelux, een in 2009 opgericht bedrijf gespecialiseerd in 

de directe verkoop. Wat dat voor jou betekent? Dat je steeds kunt 

rekenen op deskundig, persoonlijk en klantgericht advies. Jouw welzijn 

ligt ons na aan het hart. Dat welzijn waarborgen we met onze JUST-

kwaliteitsproducten uit Zwitserland – hoogwaardig ontwikkeld, een 

voor een, op basis van uitgelezen grondstoffen uit de beste 

productiefaciliteiten ter wereld. Heel het gezin weet onze producten te 

waarderen – van jong tot oud, van top tot teen. 

Niets doet ons meer plezier dan jou het beste te blijven geven voor jouw 

gezondheid, schoonheid en welzijn.

Hartelijk dank voor je vertrouwen!
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DE ESSENTIE VAN DE NATUUR 
VOOR LICHAAM EN GEEST  

In de oudheid was aromatherapie op basis van kruiden en planten al een gangbare praktijk. Ook nu 
nog wordt het effectief gebruikt om lichamelijke klachten te verlichten en de geest te ontspannen of 
net te stimuleren. De uiterst doeltreffende essentiële oliën zijn multifunctionele helpers en onmisbaar 

in elke huisapotheek.

Etherische oliën

"Geheime" receptuur van JUST 
31-Kruidenolie
Weldadig en verfrissend
Deze uiterst geconcentreerde krachtbom met 31 natuurlijke etherische oliën en kruidenextracten komt 
altijd van pas – voor het hele gezin. De unieke, weldadige kruiden- en plantencompositie verkwikt bij 
vermoeidheid, verzacht bij overbelasting, maakt de luchtwegen vrij bij verkoudheid en relaxeert als 
aanvullende massage- of badolie, en is dan ook onmisbaar in iedere huisapotheek. 

4 x 20 ml |  Art. 507       75 ml | Art. 515

Set van 4 



D
ie

 g
an

ze
 W

el
t 

vo
n 

JU
S

T
  |

  5

Eucalyptus | Bergden | Rozemarijn

Eucasol
Voor een vrije ademhaling 
De Eucasol Kruidenspray bevat een unieke 
combinatie van actieve bestanddelen met 
natuurlijke en antibacteriële etherischen oliën. 
Het biedt een verzachtende verzorging voor 
de luchtwegen en bevordert een ontspannen 
slaap voor jong en oud. Onmissbar in iedere 
huisapotheek.

Energie | Balans | Ontspanning

Essential 3
Het dagelijkse feelgoodritueel voor lichaam en geest
Essential 3 is een uniek trio van etherische oliën dat u optimaal 
door de dag begeleidt. De Guduchi Roll-on om je batterijen 
op te laden, 31-Kruiden Roll-on om spierstijfheid te verlichten 
en de Anti-Stress Roll-on om stress tegen te gaan – met een 
boost voor je welzijn tot gevolg. De praktische roll-ons passen 
in elke handtas of jaszak en kunnen overal mee naartoe 
worden genomen.

3 x 5 ml | Art. 73937

 75 ml | Art. 581                            10ml | Art. 851              

Sinaasappel | Citroen | Koriander

Balance & Joy Roll-On
Evenwichtig en concentratiebevorderend
Essential Oil Balance & Joy is een unieke samenstelling van 
100% natuurlijke ingrediënten en essentiële oliën. De olie is 
optimaal op de behoeften van de jonge en bijzonder gevoelige 
huid afgestemd. De aromatische en heerlijk geurende roll-on 
is de ideale metgezel gedurende de dag. Hij geeft vertrouwen 
en zorgt voor emotioneel welzijn als het wat moeilijker 
gaat. Het drieledige samenspel binnen de gebalanceerde 
aromacompositie zorgt voor een optimale ondersteuning van 
het innerlijke evenwicht: concentratie en energie, kalmte en 
balans, vermindering van angst en stress.
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Tea Tree | Manuca | Rosalina

Tea Tree 
Beschermend en antimicrobieel
De uiterst doeltreffende samenstelling van 
zuivere essentiële oliën beschermt en verzorgt de 
geïrriteerde en onzuivere huid. Bij puntsgewijs of 
verdund gebruik kalmeert het de huid en verbetert 
het de teint. Daarnaast heeft het een reinigende 
en desodorerende werking. Het antibacteriële en 
antimicrobiële effect van teatreeolie is meermaals 
wetenschappelijk aangetoond.

Guduchi | Limoen | Menthol

Guduchi Roll-On 
Stimulerend en verkwikkend
De krachtige samenstelling met pure essentiële 
oliën en uiterst doeltreffend guduchi-extract geeft 
je in een oogwenk fut en energie. Guduchi, citroen, 
sinaasappel, rozemarijn en menthol bevorderen 
de concentratie en verlichten de symptomen van 
vermoeidheid en spierstijfheid. Praktische, compacte 
roll-on, ideaal voor op hectische momenten.

10ml | Art. 600

Gardenia | Jasmijn | Sinaasappel

Gardenia Roll-On 
Verzachtend en ontspannend
De hoogwaardige mix van natuurlijke essentiële oliën 
vermindert stress en prikkelbaarheid en draagt zo bij 
aan een rustgevende slaap. De zinnenprikkelende, 
fruitig-bloemige toets wekt positieve emoties op en 
verlicht angst en stress. De praktische roll-on is steeds 
binnen handbereik en verleent innerlijke balans en 
levensvreugde.

10ml | Art. 702

Lavendel

Lavendel   
Balancerend en harmoniserend
Zuivere lavendelolie kent ontelbare toepassingen 
en is dan ook onmisbaar in iedere huisapotheek. De 
kalmerende geur verleent innerlijke rust en balans, 
zorgt voor natuurlijke ontspanning en maakt het 
makkelijker om in slaap te vallen. Lavendel helpt bij 
huidonzuiverheden en kalmeert na muggenbeten. Als 
aanvullende massageolie ontspant en verkwikt het de 
spieren.

10 ml | Art. 804           10ml | Art. 813
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Lavendel | Melisse | Kamille

Anti-Stress 
Ontspannend en revitaliserend
De weldadige samenstelling met zuivere essentiële 
oliën ontspant en revitaliseert tegelijkertijd. 
De stressverlagende mix van balancerende en 
revitaliserende kruidenoliën helpt spanning en 
nervositeit te verminderen, versterkt de regeneratieve 
krachten en bevordert zo het innerlijke evenwicht.

 

Citrusvruchten | Citronengras | Munt

Energy+ 
Toniserend en stimulerend
De verkwikkende mix van natuurlijke essentiële 
oliën geeft energie en levensvreugde. De 
weldadige eigenschappen van munt, citroengras 
en citrusvruchten hebben een positieve invloed op 
neerslachtigheid en lusteloosheid, bevorderen de 
concentratie en vullen de energiereserves aan.  
 

10 ml | Art. 995 

Rijstveldkruid | Sandelhout | Bergamot | Lavendel

Meditatie 
Kalmerend en ontstressend
De uitgelezen mix van essentiële oliën met een 
kalmerend en ontspannend karakter nodigt uit tot 
meditatie en relaxerende momenten van innerlijke 
rust. De ideale ondersteuning wanneer je bewust let 
op je ademhaling en je concentreert op je middenrif. 
Schenkt je pure sereniteit en welzijn.

Pepermunt | Kruizemunt | Akkermunt

3 Mint Mix 
Verfrist en bevordert de concentratie
Bestaat uit een unieke combinatie van 100% 
natuurlijke essentiële oliën van drie muntsoorten, 
die perfect op elkaar zijn afgestemd en zorgen voor 
frisheid en vitaliteit. Bevordert de concentratie, 
vermindert stress bij mentale inspanning, zorgt 
voor een helder hoofd en verlicht symptomen van 
uitputting. 

10 ml | Art. 998 10 ml | Art. 850 

10 ml | Art. 76782 
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DE KRACHT VAN DE NATUUR  
IN JOUW HUISAPOTHEEK

De natuur heeft voor alles een remedie: JUST heeft net deze natuurschatten 
in kruidencrèmes omgezet. Doeltreffende oplossingen van kop tot teen. De 

werkzame bestanddelen gaan van mild tot intens, en ontvouwen een waaier 
aan positieve eigenschappen voor het bewegingsapparaat, de bloedsomloop 

en de huid.

Tea Tree | Manuca 
Rosalina

Tegen irritaties en 
huidonzuiverheden
Antibacteriële crème
De doeltreffende 
teatreeolie in combinatie 
met manuca en rosalina 
kalmeert de geïrriteerde 
huid en verfijnt de poriën. 
De snel absorberende 
kruidencrème doet de 
huid niet glimmen. Hij 
verbetert het huidbeeld 
in geval van mee-eters en 
onzuiverheden.

Goudsbloem

Verzorgt de 
beschadigde huid

Beschermende crème
De goudsbloemcrème 
beschermt en verzorgt de 
vermoeide of beschadigde 
huid. Hij heeft een ver-
zachtende werking op 
littekens, kloven en schrale 
huid. Bij intensief handwerk 
en koude biedt de crème 
langdurige bescherming 
en diepgaande verzorging. 
De huidregeneratie wordt 
ondersteund.

Valkruid | Duivelsklauw 
Wierrook

Kalmerend & 
ontspannend
Regenererende Gel 
De crèmegel is 
heilzaam voor het hele 
bewegingsapparaat 
en ondersteunt de 
regeneratie van 
bijzonder vermoeide of 
belaste lichaamsdelen. 
Hij trekt snel in, geeft 
een aangename 
verlichting en ruikt 
heerlijk naar kruiden.

Kruidencrèmes 

Zout uit de Dode Zee

Beschermt tegen 
huidirritatie
San'Activ crème 
Zout uit de Dode Zee 
verlicht jeuk en verzorgt 
de huid die gevoelig is voor 
ontstekingen. Uitgelezen 
jojoba- en tarwekiemolie 
en andere huidverzorgende 
kruidenextracten spelen 
een cruciale rol in het 
huidverzorgingsproces. De 
crème bevordert de natuurlijke 
regeneratie en beschermt de 
dunne en verzwakte huid.

100 ml  |  Art. 503              100ml | Art. 512              100ml | Art. 513             100ml | Art. 514 



Smeerwortel

Verfrist en versoepelt 
tijdens inspanning
Verkoelende crèmegel
Dit ‘ijspack in een tube’ 
heeft een aangenaam 
verkoelend effect, verzacht 
en trekt onmiddellijk 
in. De crèmegel wordt 
speciaal gebruikt voor de 
intensieve verzorging van 
overbelaste spieren, pezen 
en gewrichten. Hij hoort 
thuis in de huisapotheek 
van iedere sporter».

Tijm

Vergmakkelijkt de 
ademhaling
Behaaglijke warmte 
bij verkoudheden
De plantaardige 
kracht van tijm, 
kamfer, eucalyptus en 
moerasden verwarmt 
en vergemakkelijkt 
de ademhaling. Een 
massage met tijmcrème 
bevordert het welzijn 
van het hele gezin.

Jeneverbes
Verwarmende 
ontspanning voor de 
spieren
Regenererende crème
De JUST-crème, die al 
generaties lang uitzonderlijk 
wordt gewaardeerd, 
stimuleert de doorbloeding 
van de huid en heeft 
daardoor een verwarmende, 
ontspannende en ver-
kwikkende werking op de 
spieren. De perfecte partner 
tijdens spierversoepelende 
massages voor en na het 
sporten.

100 ml  |  Art. 517               100ml | Art. 518          100ml | Art. 547            60ml | Art. 8511

Lavendel

Kalmeert de 
geïrriteerde huid
Evenwichtige en 
verfrissende verzorging
Deze formulering op 
basis van lavendel 
kalmeert de huid. Aloë 
vera en toverhazelaar 
voeden de gespannen 
huid en verzachten bij 
insectenbeten. Wekt 
een heerlijk gevoel van 
frisheid op. De subtiele 
lavendelgeur heeft een 
kalmerend en balancerend 
effect op de geest.



Tuinkers

Verheldert pigmentvlekken
Voor een egale teint
De combinatie van tuinkers en soja 
vermindert ouderdomsvlekken en 
hyperpigmentatie in het gezicht, op 
de handen en op het lichaam. SPF 15 
beschermt de huid tegen blootstelling 
aan UV-straling en voorkomt zo het 
ontstaan van rimpels en ouderdoms- en 
pigmentvlekken.

Paardenkastanje | Muisdoorn 
Antennaria

Verkwikkend voor zware 
benen
Verkoelende adergel
De natuurlijke extracten van 
paardenkastanje, muisdoorn en 
antennaria zorgen voor een lang-
durige stimulatie van vermoeide, 
zware benen. De subtiele gel trekt 
onmiddellijk in, laat geen resten achter 
en camoufleert spataders dankzij de 
minerale pigmenten. Een verlichting, 
zelfs als je lang onderweg bent.

100 ml  | Art. 598 

Malva

Kalmeert de gevoelige huid
Voor het gezicht en de droge huid
De plantaardige krachten van malva, 
kamille en echinacea beschermen 
en kalmeren zelfs de droge, rode en 
gekloofde huid. De kruidencrème 
met malva heeft een voedende en 
hydraterende werking en is ideaal 
voor de dagelijkse gezichtsverzorging 
van de gevoelige, snel geïrriteerde 
huid.

3x30 ml  | Art. 962040 

Set van 3

Salie

Verkwikkende en 
verfrissende kruidengel
Verkoelende gel
Geeft voeten en benen een langdurig 
gevoel van frisheid, verlichting, 
elasticiteit en heeft tevens een 
desodorerende werking. Werkt 
verfrissend na een warme dag. 
Ideaal voor mensen die lang moeten 
rechtstaan of veel bewegen.

3x30 ml  | Art. 963367 3x30 ml  | Art. 969652 

Set van 3Set van 3
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ZWITSERE KRUIDENTRADITIE ONT-
MOET DE WETENSCHAP

De natuur heeft zoveel moois te bieden. Denk maar aan al die unieke oliën en essences.  
Met zijn ervaring en expertise weet JUST het maximale te halen uit al die bijzondere 

Zwitserse kruiden en uitgelezen ingrediënten van over de hele wereld.

Kruidenlexicon

Rozemarijn
Verkwikkend, anti-
bacterieel, stimuleert 
de bloedsomloop, 
zenuwstillend.

Jeneverbes
Activerend, stimuleert de bloedsomlo-
op. Goed voor het bewegingsapparaat 

en geeft een gevoel van warmte.

Melisse
Kalmerend, harmoniserend, 
ontstressend. Bij slaapstoor-
nissen, rusteloosheid en 
onpasselijkheid.

Tee tree 
Antibacterieel, antiviraal, 

schimmelremmend. Bij 
huidproblemen zoals acne, 

voetschimmel en roos.

Salie
Ontsmettend, verzachtend, 

ontstekingsremmend.  
Tegen zweten, keelpijn en 

hoesten.

Eucalyptus
Motiverend, verkwik-
kend, bevrijdend. Bij ver-
koudheid en inspanning.

Munt
Verkoelend, bevrijdend,  

revitaliserend. 
Bij verkoudheid, hoofdpi-
jn en pijnlijke ledematen.

Tijm
Ontstekingsremmend, anti-

bacterieel, antimicrobieel. Bij 
ademhalingsproblemen.
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DE KRACHT VAN DE NATUUR 
VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID 

EN WELZIJN

Kruidenbaden 



Tijm 
Tijm is de klassieke kruidenremedie tegen hoest, bron-
chitis en ontstekingen van de bovenste luchtwegen. Het 
maakt slijm los, houdt ziektekiemen tegen en heeft een 
ontstekingsremmend effect. Dit kruid is een natuurlijk 
wapen tegen verkoudheden en behoort dan ook tot de 
meest geneeskrachtige planten.

Tijm

Versterkend en bevrijdend 
De etherische oliën van tijm en eucalyptus 
en het salie-extract maken de luchtwegen 
vrij. De dampen van de badolie ruiken 
heerlijk en zorgen voor vitaliteit, energie 
en een vrije ademhaling. Ideaal in het 
koude seizoen.

75 ml | Art. 410 

Zout uit de Dode Zee

Kruidenbadzout San'Activ 
Regenererend en huidverzachtend 
Dit badproduct met zout uit de Dode Zee 
verzorgt de huid op milde wijze en verzacht 
jeuk. Het zout is verrijkt met waardevolle 
plantenextracten van hooibloem, kamille 
en malva. Je huid is gekalmeerd en voelt 
aangenaam glad aan. Het stimuleert de 
doorbloeding van de huid, en heeft een 
herstellende en tegelijkertijd verkwikkende 
werking op gewrichten en spieren.

500 g | Art. 490 

Eucalyptus | Pepermunt

Eucasol Badzout 
Bevrijdend en verzachtend
Eucasol Badzout bevat een unieke mix van natuurlijke essentiële oliën en zout uit de 
Dode Zee. De dampen van dit ontspannende badproduct hebben een verzachtend 
effect op de luchtwegen en vergemakkelijken het ademen. Het maakt de neus en de 
luchtwegen op natuurlijke wijze vrij en zorgt voor een betere ademhaling. Zout uit de 
Dode Zee wordt beschouwd als heilzaam voor het bewegingsapparaat en maakt ook 
de spieren los. In geval van overbelasting of weersveranderingen helpt het badzout om 
te ontspannen.

250 g | Art. 290 
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NATUURLIJK FIT EN 
VITAAL

JUST Vita draagt met al haar natuurkracht bij aan 
jouw schoonheid, gezondheid en welzijn. Dankzij 
de doeltreffende combinatie van plantenextracten 
wordt het lichaam van vitale stoffen voorzien, die 

een actieve levensstijl ondersteunen.

JUST Vita

Paardenstaart | Spirulina

Detox
Meer energie dankzij de actieve afbraak van zuren
De Detox Basecapsules zijn een voedingssupplement. 
Ze dragen bij aan een gezonde voeding en de ontgifting 
en zuivering van het lichaam. Zink stabiliseert het 
zuur-base-evenwicht, calcium ondersteunt het 
energiemetabolisme. Vitale stoffen uit spirulina en 
paardenstaart voorzien het lichaam van alles wat het 
nodig heeft. Voor een gevoel van productiviteit en 
energie.

120 Capsules | Art. 90417 

Pomerans | Artisjok | Guarana

Bodyfit
Zuivert en versterkt de weefselstructuur 
Deze voedingssupplementen houden de 
stofwisseling op gang en ondersteunen een 
intensieve zuivering en ontgifting. Jodium draagt 
bij aan een normale werking van de schildklier. 
De superfoods guarana, ananas, gember en 
blaaswier zijn een totaalboost voor het lichaam. 
Voor iedereen die waarde hecht aan een slank en 
gespierd figuur.

60 Capsules | Art. 90409 



Broccoli | Kurkuma | Rozenbottel

Bodyflex
Voor het behoud van de beweeglijkheid
Deze kuur van voedingssupplementen ondersteunt 
de werking van gezond kraakbeen en soepele 
gewrichten. Vitamine D en het sporenelement mangaan 
ondersteunen het behoud van de botten. Vitamine C 
draagt bij aan de vorming van het vezelbestanddeel 
collageen. Broccoli, kurkuma en rozenbottel voorzien 
het lichaam van alles wat het nodig heeft. Hierdoor blijft 
u maximaal vitaal en mobiel.

60 Capsules | Art. 90411 

Aronia | Acerola

Bodyguard
Kracht en bescherming voor het lichaam
Dit voedingssupplement versterkt de natuurlijke 
afweer en ondersteunt zo het behoud van een 
gezond lichaam. Vitamine C en het sporenelement 
zink dragen bij aan de normale werking van het 
immuunsysteem. De superfoods colostrum, acerola 
en de aroniabes voorzien het lichaam van alles 
wat het nodig heeft. Voor nieuwe energie, kracht, 
uithoudingsvermogen en een algeheel gevoel van 
welzijn.

60 Capsules | Art. 90410 
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Blaasjeswingerd

Milde douchecrème
Huidverzorgende reiniging  
De milde douchecrème reinigt 
en verzacht de droge, gevoelige 
en snel geïrriteerde huid. Extract 
van blaasjeswingerd verlicht 
jeuk en beschermt tegen irritatie. 
Dankzij de hydraterende en 
vochtinbrengende actieve 
ingrediënten wordt uitdroging 
voorkomen.  

200 ml | Art. 652 

DERMOCOSMETICA VOOR 
DE OVERGEVOELIGE HUID

Om haar natuurlijke evenwicht te bewaren, heeft de overgevoelige huid een bi-
jzonder milde verzorging nodig. De Lamelloderm-verzorgingslijn werd speciaal 
voor deze behoeften ontwikkeld – dankzij hun unieke microstructuur werken 

de producten als een tweede huid.

Lamelloderm

Blaasjeswingerd | 10% Ureum

Body Lotion
Langdurige verzorging voor de 
overgevoelige huid
Intensieve lichaamsverzorging voor de 
bijzonder droge en geïrriteerde huid. 
De combinatie van actieve stoffen, 
bestaande uit ontstekingsremmende 
blaasjeswingerd, hydraterend ureum 
en de intensief beschermende 
microstructuur, ondersteunt het herstel 
van de beschermende huidbarrière. De 
geïrriteerde huid wordt snel gekalmeerd 
en langdurig verbeterd. 

200 ml | Art. 616
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Blaasjeswingerd | Zoethout | Zwarte komijnolie

Crème
Regeneratie en bescherming voor de 
overgevoelige huid 

De unieke microstructuur biedt langdurige 
bescherming tegen vochtverlies voor de 
zeer droge, gevoelige en snel geïrriteerde 
huid. De kalmerende blaasjeswingerd- en 
zoethoutextracten in combinatie met 
waardevolle, intensief voedende oliën verlichten 
het gevoel van spanning en verzorgen bijzonder 
belaste, jeukende huidzones. 

100 ml | Art. 651

Blaasjeswingerd | 10% Ureum | Microzilver

SOS Serum
Voor ruwe, gebarsten voeten en 
beschadigde huid
Het intensief voedende SOS Serum voedt 
en hydrateert de bijzonder belaste huid 
die gevoelig is voor kloven en verbetert de 
conditie van de huid. Irritatieverlichtende 
blaasjeswingerd, vochtbindend ureum en 
bacteriostatisch microzilver versterken 
de beschermende barrière van de huid en 
maken haar opnieuw gezond en soepel.  
Speciaal aanbevolen voor diabetici.

50 ml | Art. 603 

Speciale verzorging

Blaasjeswingerd

Blaasjeswingerd heeft een 

ontstekingsremmende werking – een beetje 

vergelijkbaar met cortison, maar dan zonder 

bijwerkingen. Het wordt daarom vaak de cortison van de homeopathie genoemd. 

Blaasjeswingerd is dan ook een bijzonder belangrijke geneeskrachtige plant voor 

mensen met een allergie. De unieke werkzame stoffen en ingrediënten zijn onmisbaar 

voor de behandeling van allergisch-inflammatoire huidziekten zoals neurodermitis, 

psoriasis en eczeem.

Cactusvijg | Wilde roos
Care & Repair Oil
Intensieve verzorging voor striae en 
littekens
Verstevigende cactusvijgzaadolie en 
huidregenererende wilderozenolie maken 
het huidweefsel opnieuw elastisch, 
soepel, zacht en glad. Het geheim van 
de bewezen doeltreffendheid van de 
Care & Repair Oil bij de verbetering 
van de zichtbaarheid van littekens 
en huidstriemen schuilt in de unieke 
samenstelling en het hoge gehalte aan 
essentiële multifunctionele vetzuren.
 

40 ml | Art. 462 
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Physalis – de vitaminebom  

Een echte anti-agingcocktail, die zowel door zonlicht als door infraroodstraling veroorzaakte huidveroudering 

voorkomt en de natuurlijke schoonheid van de huid in stand houdt.

De innovatieve formule van JUST Sun Care beschermt het hele gezin doeltreffend tegen UV- en infraroodstralen.  
Met het beste van de natuur en de wetenschap worden de beschermingsmechanismen van de huid geactiveerd.  

Zo kan jij onbezorgd van de zon genieten.

Sun care

BESCHERMING VOOR HET HELE GEZIN – 
RESPECT VOOR DE NATUUR



Edelweiss | Physalis

Zonnemelk SPF 50 
UV-IR bescherming in extreme 
omstandigheden
Factor 50 is bijzonder geschikt voor 
de zeer gevoelige, ongebruinde huid 
en in extreme situaties zoals in de 
tropen en in het hooggebergte. De 
edelweiss- en physalisextracten en 
het antipollutiecomplex bieden een 
drievoudige bescherming tegen UV 
A-/UV B- en infraroodstralen. De 
waterbestendige textuur trekt snel 
in. 

125 ml | Art. 962 

JUST voor het milieu en de biodiversiteit
JUST Sun Care gebruikt geen UV-Filters en ingrediënten die schadelijk zijn voor koralen, om het aquatisch milieu niet te vervuilen.

Edelweiss | Physalis

Zonnemelk SPF 30 
Waterresistente UV-/IR-
bescherming voor het hele 
gezin
De voedende edelweiss- en 
physalisextracten en het 
antipollutiecomplex bieden 
betrouwbare bescherming tegen 
UV A-/UV B- en infraroodstralen. 
De lichte zonnemelk trekt snel 
in en laat een zijdezacht gevoel 
achter op de huid. Waterresistent. 

250 ml | Art. 959 

Edelweiss | Physalis | Aloë vera

After Sun Lotion
Regeneriert und beruhigt 
De aangenaam verkoelende en hydraterende 
lotion met physalis, edelweiss en aloë 
barbadensis kalmeert en regenereert de huid 
die is beschadigd door milieu-invloeden en 
blootstelling aan de zon. Roodheid wordt 
zichtbaar verminderd. Dit is de ideale 
verzorging voor een gezonde en gevoede 
huid en een langdurig bruine teint. 

Edelweiss | Physalis

Zonnecrème SPF 30 
Bescherming voor de 
zongevoelige gezichtshuid
De plantenextracten van 
edelweiss en physalis houden het 
vochtgehalte en de elasticiteit 
van de huid in stand en gaan 
vroegtijdige rimpelvorming en vrije 
radicalen tegen. De ultralichte, 
snel absorberende formule is 
waterresistent en biedt drievoudige 
bescherming tegen UV A-/UV B- 
en infraroodstralen.  

2 x 30 ml | Art. 960 

Set van 2

Edelweiß | Physalis

Zonnespray SPF15
Ultralichte formule in een praktische 
verstuiver 
De waterresistente zonnemelk met 
antipollutiecomplex is perfect voor 
de reeds voorgebruinde huid.  Het 
beschermt tegen intense blootstelling 
aan de zon en trekt snel in zonder een 
witte laag achter te laten. Ideaal voor 
tijdens het sporten.

200 ml | Art. 958 250 ml | Art. 963
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Provencaalse roos | Edelweiss

Cleansing Gel
Milde reiniging
Exclusieve extracten van 
Provençaalse roos, edelweiss 
en rozenbottel verwijderen 
op doeltreffende wijze make-
upresten, vuil en talg met 
behoud van de natuurlijke 
hydrolipidelaag. Geschikt voor 
alle huidtypes. 

Damasceese roos | Edelweiss

Face-Tonic
Verhelderend en verkwikkend  
Deze milde gezichtstonic 
hydrateert de huid en verfrist 
de teint na het reinigen. De 
extracten van Damasceense 
roos en edelweiss hebben een 
toniserend en versterkend effect. 
Het resultaat is een egaal en 
verfijnd huidbeeld.
 
 

Damasceese roos | Edelweiss

Make-up Remover
Zachte reiniging zonder 
water
Deze micellaire make-
upremover verwijdert make-
up en omgevingsinvloeden 
van de huid helemaal zonder 
water. De exclusieve formule 
met rozenwater en edelweiss 
hydrateert en verzacht 
huidirritaties. 

150ml | Art. 387                   125 ml | Art. 388              150ml | Art. 386
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Edelweiss | Sneeuwalgen 
Pioenroos

24h Cream
Huidverjongende en intense verzorging voor 
overdag en ‘s nachts
Het ‘Alpine Moisture Complex’, celactiverende 
sneeuwalgen en elasticiteitsbevorderende pioenroos 
ondersteunen het vernieuwingsproces van de huid. 
Minerale pigmenten beschermen tegen invloeden van 
buitenaf en zorgen voor een egale teint. De bijzonder 
veeleisende huid wordt intensief gehydrateerd en 
van regenererende actieve stoffen voorzien. Voor 
verstevigde gezichtscontouren en een gladde, jeugdig 
frisse teint.   

50 ml | Art. 396 

HET GEHEIM VAN EEN MOOIE 
HUID SCHUILT IN DE NATUUR

Het geheim van een strakke, gladde huid komt uit de Zwitserse Alpen:  
In het ‘Alpine Moisture Complex’, exclusief voor Vital JUST ontwikkeld, activeren gletsjerwater, edelweiss en co. 

de huideigen celactiviteit. De huid wordt beschermd en elk huidtype wordt optimaal verzorgd.

Vital JUST

Edelweiss | Gletsjerwater 
Zomerklokjes

Day Cream SPF 10
Bescherming en verzorging voor een jeugdige 
uitstraling
Het ‘Alpine Moisture Complex’ en zomerklokje 
zijn het anti-ageinggeheim van deze zijdezachte 
verzorging. Rimpels worden zichtbaar verzacht en de 
huid oog fris met een gezonde blos. Een innovatieve 
hyaluronbooster hydrateert ook de dieper gelegen 
huidlagen langdurig en houdt ze jong. Een UV-filter 
behoedt de huid voor vroegtijdige huidveroudering. 

50 ml | Art. 391 

Edelweiss | Gletsjerwater 
Krokus

Night Cream
Nachtelijke regeneratie en spankracht
Het ‘Alpine Moisture Complex’, 
gecombineerd met krokusknolextracten en 
natuurlijke anti-ageingpeptiden stimuleren 
de collageen- en elastineproductie. De huid 
wint aan spankracht, elasticiteit en sterkte. 
Je wordt wakker met een uitgerust en fris 
gelaat en een stralende teint.

Edelweiss | Gletsjerwater 
Gele moambe

Hydrogel
Intensieve hydratatie  
Het ‘Alpine Moisture Complex’ in 
combinatie met hyaluron geeft de huid 
een extra hydratatieboost. Gele moambe 
reguleert de overmatige talgproductie, 
verfijnt de poriën en zorgt voor een 
egale teint die niet glimt. Ideaal voor de 
gemengde en vette huid. 

50 ml  | Art. 393 

50 ml | Art. 392
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Edelweiss | Gletsjerwater 
Sneeuwalgen

Eye and Lip Contour Cream
Maakt de oog- en lipcontour gladder 
en strakker
Celactiverende sneeuwalgen en 
het ‘Alpine Moisture Complex’ 
ondersteunen het regeneratieproces van 
de fijne huid rond de ogen en lippen en 
herstellen de natuurlijke elasticiteit. De 
huid wordt intens gehydrateerd, lijntjes 
en rimpels worden zichtbaar verzacht, 
en de contouren ogen steviger en 
strakker.

30 ml | Art. 395 

Edelweiss | Zwarte roos 
Roze muskus

Mask
Regenereert en revitaliseert
Edelweiss en de kostbare rozenoliemix van 
rozenbottel, zwarte roos en muskusroos zorgen 
in een handomdraai voor een jeugdige, vitale 
uitstraling. De rijpere, vermoeide en droge huid 
wordt optimaal van vocht voorzien en ziet er weer 
fris en stralend uit. Ook de gezichtscontour wordt 
verstevigd.

75 ml | Art. 390 

Edelweiss | Gletsjerwater 
Sneeuwalgen

Serum
Activeert de jeugdigheid van de 
huid
Het diepwerkende ‘Alpine Moisture 
Complex’, sneeuwalgen en 
vitamine C activeren de huideigen 
celbescherming. Ze voorzien de 
huid van de nodige energie om haar 
jeugdigheid te stimuleren. Vooral 
de rijpere en vermoeide huid krijgt 
nieuwe spankracht en elasticiteit. 
Pigmentvlekken, rimpels en fijne 
lijntjes worden zichtbaar verzacht, en 
de teint ziet er egaler en strakker uit.

30 ml | Art. 394 

Provencaalse roos | Edelweiss

Peeling
Diepgaande reiniging voor alle huidtypes  
Fijne exfoliërende korrels van bamboe en 
rozenblaadjes verwijderen op milde wijze dode 
huidcellen en vuilpartikels. Dankzij kostbare 
extracten van de Provençaalse roos en edelweiss 
krijgt de huid een frisse teint en gezonde blos.

50 ml | Art. 389 



Alpenroos | Sheaboter

Alpenroos Day Cream SPF 15
Regenereert en geeft nieuwe spankracht 
De regenererende werking van stamcellen van de 
alpenroos in combinatie met een liftend complex 
voorkomt dat de rijpere, veeleisende huid haar 
elasticiteit verliest en zorgt voor een strakker 
huidbeeld. De rijke verzorging voedt de huid optimaal 
en beschermt haar tegen huidveroudering door 
invloeden van buitenaf. Huidverslapping en rimpeltjes 
worden zichtbaar verminderd. 

50 ml | Art. 952 

Echinacea | Toverhazelaar

Refining Face Tonic
Voor een mooiere teint
Deze gezichtstonic 
verstrakt en verfijnt de 
huid en verwijdert laatste 
restjes make-up en vuil. 
Tegelijkertijd heeft de 
kostbare formule ook 
een verhelderende en 
huidkalmerende werking. 
De poriën worden zichtbaar 
fijner. De hydraterende 
actieve ingrediënten 
verzorgen de huid optimaal. 
Verhoogt het welzijn van 
iedereen met een vette en 
onzuivere huid.

250 ml | Art. 639

Alpenroos | Teunisbloem

Alpenroos Night Cream
Regenereert en revitaliseert de rijpe huid  
Anti-ageingpeptiden en stamcellen van de 
alpenroos vertragen het verouderingsproces van 
de huid en vullen het collageentekort van de 
veeleisende huid aan. Tijdens de slaap wordt de 
huid gevoed met de rijke actieve bestanddelen 
van sheaboter en teunisbloemolie. De gezichtshuid 
ziet er steviger uit en lijntjes en rimpels worden 
zichtbaar verzacht. 

50 ml | Art. 953

Zilverwilg | Lotusbloem

Sensitive Pure 2in1 
Purfiying Cleanser | Mask
Verheldert en verfijnt de huid
Een onzuivere teint, puistjes en 
mee-eters zijn duidelijke tekenen 
van een onevenwichtige huid. De 
romige formule zuivert de huid op 
milde wijze, verfijnt de huidtextuur 
en zorgt voor een egale, 
heldere teint. Dankzij de 2-in-1 
toepassing kan Sensitive Pure 
gebruikt worden als dagelijkse 
dieptereiniging of als intensief 
verhelderend masker. Voor een 
zichtbaar geperfectioneerde teint 
en een gezonde uitstraling op elke 
leeftijd.

100 ml | Art. 376
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LICHAAM IN TOPVORM 
DANKZIJ INNOVATIE EN 

NATUUR

Body in Bestform

Zout ui de Dode Zee | Spirulina

Detox Body Peeling
Diep reinigend en zuiverend
De huidverstevigende peeling met zout uit de Dode Zee, spirulina 
en paardenstaart transformeert op de natte huid in een basische 
dieptereiniging. Dode huidcellen worden mild verwijderd dankzij 
het uiterst fijne poeder van abrikozenpitten. 
De huid is zijdezacht en diep gereinigd.

150 ml  | Art. 494 
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Zwitsers thermaal water 
Groene alg | Bruine alg

Lifting Fluid Décolleté
Verstevigende verzorging voor 
decolleté
De doeltreffende combinatie van 
Zwitsers thermaal water, groene 
en bruine algenextracten en een 
innovatieve ‘lifting booster’ maken 
de huid van de hals en decolleté 
strakker en gladder. De snel 
absorberende vloeistof zorgt voor 
een perfect gedefinieerde boezem en 
behoudt het jeugdige uiterlijk van het 
décolleté.

100 ml | Art. 615 

Zwitsers thermaal water 
Groene alg | Rode alg

Shaping Body Fluid
Voor een geherdefinieerd 
lichaamssilhouet
De handige vloeistof met het 
exclusieve shapingcomplex van 
liposomaal ingekapseld Zwitsers 
thermaal water met groene en 
rode algen vermindert doelgericht 
de zichtbaarheid van cellulitis. 
De probleemzones zien er 
gelijkmatiger en steviger uit en de 
taille- en heupomtrek is meetbaar 
verminderd.  

200 ml | Art. 614 

Dankzij de kracht van de natuur & de wetenschap*

•	 Vermindering	van	de	tailleomtrek	tot		-3.7	cm** 

•	 Vermindering	van	de	heupomtrek	tot	-3.6		cm*** 

•	 Verminderen	van	de	zichtbaarheid	van	cellulitis	tot	68%. 

* Onafhankelijke klinische studie met 25 personen 
** Gemiddelde waarde 1,3 cm resp. *** 0.9 cm

HET JUST POWER DUO VOOR EEN 
LICHAAM IN TOPVORM 

De groene alg 

Spirulina Maxima

De rode alg 

Jania Rubens

De bruine alg 

Alaria Esculenta

Zwitsers thermaal water 

uit Bad Zurzach 

Gaat huidveroudering tegen, 

maakt de huid strakker 

en gladder

Optimaliseert de celactiviteit 

voor een gelijkmatige, strakke 

huidtextuur, stimuleert de colla-

geenproductie en versterkt zo het 

bindweefsel

Activeert de celstofwisseling en 

ondersteunt de celontgifting, 

maakt de huid glad en vermindert 

rimpels

Rijk aan mineraliserende, antioxi-

derende en hydraterende actieve 

bestanddelen
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NATUURLIJKE 
VERZORGING

Meesterwortel | Hydro-Energy Complex

Deo Roll-On
Langhoudend, mild en mannelijk
Milde, doeltreffende deodorantbescherming voor 
een langdurig zelfzeker en fris gevoel. De voedende 
en hydraterende stoffen beschermen de gevoelige 
huid onder de oksels tegen uitdroging. De subtiele 
houtachtig-groene geur zorgt voor een betrouwbare 
frisheid.  

50 ml | Art. 836 

Meesterwortel | Hydro-Energy Complex

Shower Gel
Verfrissend en revitaliserend
Verfrissende en intensief voedende douchegel 
voor lichaam en haar. De combinatie van een 
doeltreffende reiniging en optimale hydratatie 
verleent huid en haar een bijzonder verzorgd 
gevoel. De aangenaam frisse, houtachtig-groene 
geur is mannelijk en subtiel aanwezig.

200 ml | Art. 835

Het ‘Hydro-Energy Complex’ en meesterwortelex-
tract ontketenen de kracht van de natuur. Ze re-

genereren de huid en bevorderen haar veerkracht. 
Voor een natuurlijke, mannelijke uitstraling.

JUST for men



Meesterwortel | Hydro-Energy Complex

Shaving Gel
Doeltreffende bescherming van de huid 
tijdens het scheren
Hydraterende en verzachtende scheergel voor 
een aangename en gladde scheerbeurt. De gel 
transformeert in een dik schuim en beschermt 
tegen irritatie door het scheren, zoals roodheid 
en een branderig gevoel. Beschermt de huid 
tegen vochtverlies en een vervelend trekkerig 
gevoel.

100 ml | Art. 832 

Meisterwurz | Hydro-Energy-Complex

Aftershavebalsem
Voorkomt irritatie door scheren 

Kalmeert, regenereert en beschermt de door 
het scheren geïrriteerde huid. Hydraterende en 
vochtinbrengende actieve stoffen verzorgen de 

gestreste huid intensief en beschermen haar tegen 
uitdroging. De ruwe huid ziet er zachter, gladder 

en minder geïrriteerd uit. Zonder alcohol.

50 ml  | Art. 833 

Edelweiss | Aloë vera | Basterdwederik

Aftershavegel Edelweiss 
Verkoelt en kalmeert na het scheren
Krachtige actieve bestanddelen van edelweiss, 
basterdwederik en aloë vera hebben een anti-
irriterende werking. De aangenaam verkoelende gel 
verzorgt de huid en trekt snel in. Met zijn sportief-
frisse geur is het de perfecte start van je ochtend. 
Huidirritaties door scheren worden tegengehouden en 
onmiddellijk gekalmeerd.

60 ml | Art. 655 
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Haar moet sterk zijn, maar 
tegelijk ook soepel. Gelukkig 

heeft de natuur hier een 
oplossing voor. Zorgvuldig 

samengestelde actieve 
plantaardige ingrediënten 

zorgen op natuurlijke wijze 
voor glanzend haar tot in de 

punten.

Haarverzorging

DE WIND EN DE KRACHT 
VAN DE NATUUR IN JE 

HAAR

Zwarte haver | Vanille

Shampoo voor soepel haar 
Milde reiniging, betere doorkambaarheid

Natuurlijke extracten van zwarte haver, vanille en een mix van essentiële 
oliën reinigen en kalmeren de gestreste hoofdhuid op milde wijze. Zelfs 
weerbarstig haar voelt zijdezacht aan en is makkelijker te kammen. 

250 ml | Art. 826 

Zout uit de Dode Zee

San'Activ Shampoo 
Voor de problematische hoofdhuid 

Shampooconcentraat met zout uit de Dode Zee, toverhazelaarextract en provitamine 
B5-complex. Revitaliseert de droge, gevoelige hoofdhuid, verzacht de problematische 
hoofdhuid en verlicht jeuk. Verleent intense glans.

250 ml | Art. 584



Tea Tree | Manuca | Rosalina

Tea Tree Shampoo
Talgregulerend en vochtinbrengend  
De formule met essentiële oliën van tea 
tree, manuca en rosalina verzacht de 
geïrriteerde hoofdhuid en helpt bij vet 
haar en roos. Jeuk en irritatie worden 
gemilderd. Het haar is opnieuw vitaal, 
soepel en glanzend. 

250 ml | Art. 588  

Korenbloem | Lavendel

Shampoo voor grijs en wit 
haar 
Intensieve verzorging en 
schitterende kleur
De combinatie van korenbloem en 
lavendel reinigt grijs en blond gekleurd 
haar op bijzonder milde wijze en maakt 
het merkbaar gladder en soepeler. 
Neutraliseert een ongewenste gele tint 
en intensiveert de helderheid.

250 ml | Art. 837

Bosbes | Paardenkastanje

Verzorgende Balsem   
Versterkt de haarvezel langdurig
De intensief regenererende 
verzorgingsbalsem met waardevolle 
bosbessenzaadolie voedt normaal tot 
beschadigd haar.  De haarvezels worden 
tot in de punten van voedingsstoffen, 
lipiden en vocht voorzien.  

150 ml | Art. 830

Basterdwederik | Rozemarijn

Anti Hair Loss Lotion
Stimuleert de haargroei en 
voorkomt haaruitval
De formule tegen haaruitval met 
witte thee, basterdwederik en 
olijf versterkt de haarwortel en 
ondersteunt de vitaliteit van het 
haar. De natuurlijke extracten 
kalmeren de hoofdhuid, stimuleren 
de celstofwisseling en activeren 
de haarwortelactiviteit. Dankzij 
de gerichte applicatie wordt het 
stimulerende en versterkende 
complex aan actieve stoffen 
rechtstreeks op de haarlijn 
aangebracht en heeft het een 
stimulerend, fris effect.

75 ml | Art. 838

Groene walnoot | Huttentut

Express Repair Serum 
Intensieve verzorging voor alle 
haartypes
Dit serum heeft een drievoudige 
werking: herstel, bescherming en 
verzorging. Het houdt de gezonde 
haarstructuur in stand en herstelt 
beschadigd haar. Het haaroppervlak 
wordt versterkt en oogt gladder, 
elastischer en soepeler. Groene 
walnoot gecombineerd met Oost-
Indische kers beschermt tegen UV-
stralen, uitdroging en vervaging van 
kleurpigmenten. Het haar glanst en 
is gehydrateerd. Het serum verbetert 
de doorkambaarheid en voorkomt 
gespleten haarpunten. 

120 ml | Art. 839
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Mond-, Oog-& Lipverzorging

VOOR EEN BETOVEREND NATUURLIJKE 
GLIMLACH

Goudsbloem | Melisse | Jojobaolie

Lippenbalsem
Bescherming en verzorging   
Invloeden van buitenaf zoals wind, 
koude, droge lucht of zonlicht eisen 
hun tol van de gevoelige huid van de 
lippen. De doeltreffende verzorging 
voor het hele gezin verzacht en 
beschermt de lippen en maakt ze 
fluweelzacht. 

2 x 10 ml | Art. 716 

Citroen | Pepermunt

Mondspray
Frisse adem in elke situatie
De mondspray met verfrissende 
citroen-muntsmaak beschermt 
op betrouwbare wijze tegen 
een slechte adem, maakt snel en 
langdurig een einde aan een droge 
mond en voorkomt demineralisatie 
van de tanden. De ideale metgezel 
voor mond- en tandhygiëne voor 
tussendoor. 

2 x 18 ml | Art. 737

Set van 2

Voor een gezond gebit en zachte lippen is 
een grondige mondverzorging onontbeerlijk. 

Voedende en verfrissende kruiden zorgen 
voor een aangenaam mondgevoel en een 

onweerstaanbare glimlach telkens wanneer 
je met anderen in gesprek bent.

Set van 2

Ogentroost

Ooglidspray 
Voor droge, geïrriteerde ogen
Het kalmerende extract van ogentroost 
in combinatie met liposomen helpt om 
de vermoeide en geïrriteerde oogpartij te 
bedaren en te ontspannen. Ogenblikkelijke 
afkoeling en verfrissing bij door het milieu 
veroorzaakte oogklachten, bijv. droge, 
brandende, jeukende of tranende ogen. 
Huidverstevigend en intens hydraterend. 
Praktisch en gebruiksvriendelijk – gewoon op 
het gesloten oog spuiten.

18ml | Art. 606



Sanicula | Melisse

Kruidenmondverzorging 
Uiterst effectieve 4-voudige bescherming voor een optimale 
mondverzorging
Voor het hele gezin. Verzorgt en verfrist met ontsmettende en 
ontstekingsremmende plantaardige actieve bestanddelen. De extracten van 
sanicula en melisse hebben een antimicrobiële werking en ondersteunen de 
natuurlijke mondflora. Zorgt ook voor een langdurige frisse adem.  

75 ml  |  Art. 734

Zeezout | Rooibos

Neusdouche
Bevrijdt en verzacht
De Zeezout | Rooibos Neusdouche is gebaseerd op een isotone 
zoutoplossing voor het behoud van een gezond neusslijmvlies. Het 
mineraalrijke Gulf Stream Sea Water® maakt de neusholtes op een milde 
maar tegelijk grondige manier vrij van verontreinigingen zoals slijmen, 
korsten en ingeademde stofdeeltjes. Regelmatig spoelen voorkomt uitdroging 
van de neus en heeft een verzachtende werking bij reacties op pollen, 
huisstof en milieuverontreinigende stoffen.

100 ml | Art. 718

Citroenmunt | Violenwortel

Tandgel en tandpasta
Doeltreffend tweevoudig concept
Mooiere tanden en gezonder tandvlees door de juiste zorg. De 
producten van JUST Dental zijn gebaseerd op een dag-en-nacht-
concept. Ze voorzien in alles wat gezond tandvlees nodig heeft en 
zetten in op natuurlijke cariës- en tandsteenpreventie. Het Duo Pack 
bevat tandpasta voor overdag en ‘s nachts.
 
1x90 ml   -  1x60 ml | Art. 71229
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DOMPEL JEZELF ONDER IN PURE 
NATUUR

Bad 

Het gewichtloze gevoel in het water, in combinatie met de harmo-
nieuze, kruidige geur, werkt als balsem voor lichaam en geest. De 
kwaliteit van de natuurlijke extracten en plantaardige oliën is van 

topniveau. Het resultaat is een gevoel van puur welbehagen.



Valeriaan | Meidoorn

Relaxtiebad 
Ontspannend en kalmerend
Met het schuimbad met 
valeriaan en meidoorn word 
je ondergedompeld in een 
verleidelijke geurbeleving en laat 
je de dagelijkse stress zo achter 
je. Het helpt ook bij het in- en 
doorslapen. Bovendien verzorgen 
uitgelezen extracten van 
valeriaan en meidoorn de huid 
diepgaand en voorzien ze haar 
van waardevolle vitaminen.

Hooibloem | Edelweiss

Alpenbad 
Weldadig en 
revitaliserend
Dit schuimbad ruikt heerlijk 
naar bloeiende alpenweiden. 
Het verkwikt na lichamelijke 
inspanning en maakt de 
spieren lekker soepel. Deze 
unieke combinatie van 
extracten uit hooibloem, 
valkruid en edelweiss alsook 
huidverzorgende vitaminen 
verwent lichaam en geest. 

250 ml | Art. 381

Massageborstel  
Ervaar een nieuw lichaamsgevoel
Gemaakt van eersteklas varkenshaar versterkt met nylon. Reinigt en 
zorgt voor een diepgaande opening van de huidporiën. Stimuleert de 
doorbloeding en maakt de huid soepel en resistent.

Art. 100 

Sint-janskruid | Bergamot

Harmoniebad 
Vrolijkt op en 
harmoniseert
Mild, aangenaam geurend 
badschuim. Bevat extracten 
van sint-janskruid en 
fruitige bergamot alsook 
huidverzorgende vitamines. 
Wekt levensvreugde op, 
schenkt harmonie, rust en 
een algemeen gevoel van 
welzijn.

250 ml  | Art. 383 

Guduchi | Citroengras

Energiebad 
Revitaliseert en geeft nieuwe 
energie 
Het schuimbad zorgt zowel 
overdag als ‘s avonds voor die 
broodnodige energieboost. De 
combinatie van het warme bad 
met weldadige essentiële oliën 
werkt motiverend en zorgt voor 
kracht en dynamiek. Voor een 
dag vol uithoudingsvermogen en 
ongedwongenheid.

250 ml  | Art. 385

250 ml | Art. 382
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Honing | Rijst | Melk | Haver

Douche 
Milde verzorging voor het hele gezin
Hoogwaardige melk-, honing-, 
rijst- en haverextracten zorgen voor 
zalig doucheplezier met een subtiel 
aanwezige geur. De douchegel reinigt 
bijzonder mild en zacht. Hij gaat 
uitdroging tegen, verzorgt en kalmeert 
de gevoelige huid. Doucheplezier voor 
jong en oud.  

250 ml | Art. 459 

Malva

Malva Schuimdouche
Zacht en hydraterend
Het kostbare malva-extract kalmeert 
en regenereert de gevoelige en 
droge huid. Het voedende schuim 
reinigt zacht, zonder te irriteren, 
en hydrateert de huid intensief. Een 
romige, heerlijk subtiele geurbeleving 
voor alle zintuigen. 
 
300 ml | Art. 449 

Zeewier | Cajeput | Magnesium

Douche
Revitaliseert en activeert
De verkwikkende formule met 
essentiële oliën van cajeput, kardemom, 
mandarijn, lavendel en patchoeli houdt 
de natuurlijke huidbarrière in stand 
en revitaliseert met een sportieve, 
frisse geur. De douchegel heeft een 
stimulerende, opmonterende en 
ontspannende werking.

250 ml  | Art. 399 

Douche

BEGIN DE DAG FRIS EN FIT

Sacha Inchi | Duindoorn

Doucheolie
Verwent en voedt
Zacht reinigend doucheplezier 
met voedende sacha inchi en 
regenererende duindoornolie. 
Het hoge gehalte aan kostbare 
hydraterende en vochtinbrengende 
oliën voedt de huid en laat haar 
zacht en soepel aanvoelen. 

200 ml | Art. 384 

Tarwe | Kamille

Deo Intiem
Waslotion voor zachte intieme 
verzorging 
Deze zachte intieme waslotion met 
uitgelezen plantenextracten van kamille, 
toverhazelaar, tarwe en aloë vera 
kalmeert de gevoelige huid en geeft 
tegelijkertijd een gevoel van frisheid. Deo 
Intiem verzorgt en voorkomt irritatie in 
de intieme zone.  

250 ml | Art. 553

Aloë vera | Jasmijn | Ceder

Douche
Prikkelt de zintuigen en verwent
Ontspannend en harmoniserend 
doucheplezier met aloë vera en een 
verleidelijk inspirerend geurboeket 
van jasmijn en cederhout. Reinigt 
de huid bijzonder zacht, beschermt 
tegen uitdroging en laat een zijdezacht 
gevoel achter.  

250 ml | Art. 398 
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BETROUWBARE 
BESCHERMING EN 

FRISHEID 

Salie 

Deo Plus Classic Verstuiver  
Fris, kruidig, markant en aluminiumvrij
Het natuurlijke salie-extract met zijn 
bacteriostatische werking voorkomt 
langdurig en efficiënt onaangename 
lichaamsgeurtjes. De aluminiumvrije formule 
is bijzonder huidvriendelijk en geeft zowel 
mannen als vrouwen een langdurige 
deodorantfrisheid. 

75 ml  | Art. 555 

Alsum | Salie  

Deo Plus Sensual Verstuiver 
Frisse citrusgeur, zacht-bloemig en 
aluminiumvrij
De natuurlijk desodorerende actieve 
plantenbestanddelen zorgen voor 
een aangenaam en fris huidgevoel, 
geheel zonder aluminium. De 
drijfgasvrije spray laat geen resten 
achter op kleding en kan hygiënisch 
en contactloos door het hele gezin 
worden gebruikt.

75 ml | Art. 498 

Alpenvlas 

Deo Roll-on 
Bloemig-zacht, 
warm-houtachtig, 
alcohol- en 
aluminiumvrij
Natuurlijk rijstzetmeel 
en alpenvlasextract 
geven de zeer 
gevoelige okselzones 
een milde verzorging 
en houden ze langdurig 
droog. Deze deodorant 
is volledig vrij van 
aluminium en alcohol 
en zorgt voor een 
zeker en fris gevoel. 
Zacht deodoranteffect, 
zelfs op pas 
geëpileerde huid.
 

 
50 ml | Art. 485 

Malva 

Deo Roll-on 
Zacht, mild, vrouwelijk, 
alcoholvrij en 
antitranspirant 
Huidvriendelijke 
actieve stoffen en 
kruidenextracten bieden 
een betrouwbare en 
langdurige bescherming 
tegen lichaamsgeurtjes. 
Bij huidirritaties na het 
ontharen of als gevolg van 
hevig zweten, verzacht 
het malva-extract met 
zijn ontstekingsremmende 
werking. 24 uur 
deodorantwerking 
dermatologisch bevestigd. 
Bijzonder geschikt voor de 
gevoelige huid.

50 ml | Art. 558  

Edelweiss 

Deo Roll-on 
Sportief, vitaal, 
antitranspirant
Het hoogwaardige 
edelweissextract 
heeft een anti-
irriterende werking en 
gaat ook overmatig 
zweten tegen. Deze 
deo beschermt 
tegen door stress 
uitgelokte transpiratie. 
De milde formule 
verzorgt de gevoelige 
huid en voorkomt 
onaangename irritatie 
in de oksels.

 50 ml | Art. 552  

Deodorant

Groene thee | Hop 

Deo Plus Fresh Verstuiver  
Frisse citrusgeur, subtiel verkoelend, 
aluminiumvrij
Deo Plus Fresh verleent een langdurig 
zeker en weldadig gevoel. Actieve, 
natuurlijke deo-ingrediënten voorkomen 
doeltreffend de afbraak van zweet 
en daarmee ook de ontwikkeling 
van onaangename lichaamsgeurtjes. 
Verzorgende bestanddelen houden de 
gevoelige huid onder de oksels in balans. 
De citrusgeur zorgt voor een zachte, 
koele frisheid, de hele dag door.
 

75 ml | Art. 495 



HET NATUURTALENT 
VOOR DE VERZORGING VAN DE 

GEVOELIGE HUID
 

Malva Sylvestris

Malva

Lichaamsemulsie  
Kalmeert en beschermt de huid 
Bij regelmatig gebruik vermindert de lichaamsemulsie 
huidirritaties, versnelt ze de regeneratie van de huid en 
biedt ze een langdurige bescherming. De hoogwaardige 
extracten van malva, kamille en plantaardige oliën 
hydrateren de huid en maken haar elastischer. 
Doeltreffendheid klinisch bevestigd.

250 ml | Art. 521



Malva is een van de oudste geneeskrachtige planten. 

Dit kruid was al bekend in het oude China van 5000 

jaar geleden. Ook Griekse en Romeinse artsen wisten 

de plant te waarderen en schreven ze voor inwendig 

en uitwendig gebruik voor. Malva is regenererend 

en sterk irritatieverminderend. Het is een ideaal 

plantaardig ingrediënt voor huidverzorging, omdat het 

de gevoelige, geïrriteerde huid kalmeert en in balans 

brengt.

Malva komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar is nu wijdverbreid 

in Europa en Noord-Afrika. De malva van JUST is afkomstig van 

gecontroleerde duurzame teelt in het bergachtige Kosovo en 

overtuigt met haar uitstekende kwaliteit en zuiverheid. De met 

de hand geoogste malvabloesems worden ter plaatse zorgvuldig 

gedroogd. Daaruit wordt later het exquise JUST-extract gemaakt. 

Het zachte extractieproces garandeert een zeer hoog gehalte aan 

actieve bestanddelen. Zo komen de kostbare ingrediënten van de 

malva optimaal ten goede aan de verzorging van de gevoelige huid.

Amandel | Maiskiemolie | Vitamine A+F

Verzorgende lotion  
Milde verzorging voor de droge huid 
Hoogwaardige amandelolie en 
belangrijke vitaminen verzorgen, 
beschermen en kalmeren de gevoelige en 
zeer droge huid. De amandelmelk verfijnt 
de huidtextuur en is ook geschikt voor de 
verzorging van de gevoelige kinderhuid.

250 ml | Art. 524

Honing | Rijst | Melk | Haver

Lichaamslotion 
Herstellend en voedend
Waardevolle extracten van honing, 
rijst, melk en haver, voedende 
jojobaolie en bijenwas verzorgen 
de huid en beschermen haar 
langdurig tegen uitdroging. De 
smeuïge formule van de bodylotion 
versterkt de beschermende 
barrière van de huid, trekt snel in 
zonder vettig te zijn en verleidt met 
een aangenaam warme geur.

250 ml | Art. 461

Malva

Bodybutter 
Verzorging voor de zeer droge huid
Rijke, smeltzachte bodybutter met huidverzachtend 
malva-extract, kostbare jojoba-olie en sheaboter 
voedt en hydrateert de huid intensief. Ideaal voor 
de droge en gevoelige huid. 

150 ml | Art. 504

Rozemarijn | Tarwe

Huidolie 
Hoogwaardige massageolie voor 
de gevoelige huid 
Ideale verzorging voor de droge, 
gevoelige huid na douche en bad. 
Verzorgende oliën zoals jojoba- en 
sint-janskruidolie dringen snel in 
de huid zonder vettig te zijn. Ook 
ideaal als massage- of basisolie om 
te mengen met essentiële oliën van 
JUST.  

125 ml | Art. 510
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Aroma Care

AROMA CARE RELAX
WELLNESSOASE VAN RUST EN 

ONTSPANNING
Met Aroma Care Relax geniet je van een ontspannings- en verzorgingsritueel voor lichaam en geest. 
Het prikkelt de zintuigen en verwent de huid. Kostbare essentiële oliën zorgen voor innerlijk even-

wicht en balans. Met extracten van Zwitserse vergeet-me-nietjes, korenbloem en lavendel.

200 ml | Art. 237                       150ml | Art. 238   

Vergeet-me-nietje | Korenbloem | Lavendel

AROMA CARE Relax
Shower Mousse 

Het zachte, romige schuim zorgt voor ontspanning 
en schenkt rust en harmonie. Plantaardige 
oppervlakteactieve stoffen reinigen bijzonder mild en 
bewaren de natuurlijke huidbalans. Kostbare extracten 
van vergeet-me-nietje, korenbloem en lavendel kalmeren 
en ontspannen, terwijl de uitgelezen essentiële oliën van 
lavendel, sinaasappel en rode ceder zorgen voor innerlijk 
evenwicht en balans. Een verwenmoment voor lichaam 
en zintuigen zonder aerosol – zacht voor het milieu.

Vergeet-me-nietje | Korenbloem | Lavendel

AROMA CARE Relax
Body Mousse 

Deze zacht smeltende, rijke en intensief 
voedende body mousse trekt snel in. Het 
zijdezachte gevoel op de huid houdt lang aan. 
De luchtige mousseformule streelt de huid met 
waardevolle verzorgende bestanddelen, zoals 
sheaboter, en hydrateert intensief.
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AROMA CARE VITALITY
VITALITEIT - FRISHEID - WELZIJN

Aroma Care Vitality hydrateert 
het lichaam en zorgt voor een 
energieboost van ‘s morgens 

vroeg. 

150 ml | Art. 240             100ml | Art. 239   

Zonnebloem | Pepermunt | 
Gember

AROMA CARE Vitality
Douche met peelingeffect 

De zachte abrikozenpitkorrels 
activeren de microcirculatie 
van de huid. Een heerlijke 
wellnessmassage onder de 
douche. De revitaliserende 
geursamenstelling met noten 
van citrus, munt en gember 
wekt de energie en levenslust 
op. Mineraalrijk Zwitsers 
gletsjerwater uit Titlis en 
regenererende duindoornolie 
hydrateren de huid intensief 
en bieden een extra portie 
verzorging. 

Zonnebloem | Pepermunt | Gember

AROMA CARE Vitality
Energy Spray 

Deze energieke cocktail van 
citrusvruchten en gember heeft 
een opmonterend en opbeurend 
effect. De levendige mix van 
essentiële oliën, gecombineerd met 
het licht verkoelende muntextract, 
toniseert het lichaam en stimuleren 
de geest. De voedende formule, 
verrijkt met het antipollutie-extract 
van perzikbloesem, hydrateert en 
versterkt de beschermende barrière 
van de huid tegen invloeden van 
buitenaf.
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DE VOLLE KRACHT VAN DE 
APPENZELLER KRUIDENTRADITIE 
Het unieke berglandschap van Appenzell herbergt een verscheidenheid aan waardevolle 

planten en kruiden. Just maakt hier maximaal gebruik van en transformeert al die wonderbaarlijke troeven in 
unieke lichaamsverzorgingproducten.

Geheimen van Appenzell
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Hooibloem | Edelweiss | Arnica 

Appenzeller hooibloemencrème  
Extra hydratatieboost voor groot en klein
Extracten van inheemse hooibloemen, edelweiss 
en arnica kalmeren en beschermen de huid. Rijke, 
intensief voedende sheaboter en amandel- en 
jojobaolie maken de droge en gestreste huid weer 
zacht en soepel. Deze universele crème biedt 
optimale hydratatie voor alle huidtypes. Ideaal voor 
onderweg.

50 ml  | Art. 693 

Alpenroos | Edelweiss | Gele gentiaan

Alpenkruidenbalsem
Krachtige en doeltreffende allrounder
Deze balsem, met extracten van alpenkruiden zoals 
alpenroos, edelweiss en gele gentiaan, ontspant, 
ondersteunt hij de bloedsomloop, maakt hij de 
luchtwegen vrij en bevordert het algemene welzijn. 
Alle kracht van kruiden in één product.

13 ml | Art. 519 

Arnica | Toverhazelaar

Verkwikkende en intens verkoelende 
lichaamsbalsem

Verfrissing en versterking voor het lichaam
Zeer effectieve plantenextracten zoals arnica, 

toverhazelaar en melisse ontspannen, verfrissen en 
revitaliseren bij vermoeidheid. De revitaliserende formule 

trekt snel in en bevordert de doorbloeding van de huid. 
Het lichaam voelt weer vitaal en fit aan. Ideaal om in te 

wrijven of op te spuiten na fysieke activiteit.

 250 ml  | Art. 508
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Handspons nylon 
Intensieve handreiniging
Schone handen – schone zaak. Reinigt grondig vingernagels, 
handen, ellebogen, knieën en voeten. Bevordert de doorbloeding. 
Voor thuis of op het werk. Ook bijzonder geliefd bij mensen die 
vaak handwerk verrichten. 

Art. 106 

VERWENNERIJ 
VOOR 

SOEPELE HANDEN

Handverzorging

Kamille | Sint-janskruid

Intens voedende handcrème
Voor zachte en gladde handen
Kostbare kamille en sint-janskruidolie zorgen voor zachte, gladde handen, versterken de 
vingernagels en verhogen de elasticiteit van de huid. De rijke crème trekt onmiddellijk diep 
in de huid in, zonder een vettig laagje achter te laten. De zachte bloemengeur rondt deze 
weldadige verzorging af.

100 ml | Art. 721  

3 x 30 ml | Art. 719 

Set van 3

Sinaasappel | Lindebloesem

Bacteriostatische handgel
Hygiënisch schone handen
De bacteriostatische gel op alcoholbasis reinigt en beschermt 
de handen in tijden van verstrengde hygiënische maatregelen. 
Extracten van lindebloesem en sinaasappel zorgen voor een schone 
en gevoede huid voor het hele gezin. Onmisbaar voor thuis en 
onderweg.  

250ml | Art. 724

Chinese pioenroos | Berendruif

Hand Serum Anti age | Anti Spot
Voor jeugdig schone handen
Het sterk geconcentreerde serum verwent en beschermt 
veeleisende handen. Het draagt continu bij aan de vervaging 
van pigment- en ouderdomsvlekken, versterkt de natuurlijke 
beschermingsbarrière van de huid en voorkomt het verlies van 
vocht en elasticiteit. Het handserum maakt de huid gladder 
en strakker. Het helpt doelgericht om ouderdomstekenen te 
corrigeren.   

250ml | Art. 754



LICHTVOETIG DE DAG DOOR

Zo dans je onbezorgd door de sei-
zoenen heen. Met de doeltreffende 
producten van JUST Pedi stel je je 

eigen persoonlijke voetverzorgings-
programma samen.

Voetverzorging

Arnica | Malva | Salie

Intensief voedende Pedicream
Voor mooie en verzorgde voeten
De romige, voedende voetcrème met extracten van 
valkruid, malva en salie-olie is een streling voor de voeten 
en werkt tegelijk verkwikkend. Verleent gekloofde, droge 
en broze plekjes op de huid een babyzacht en soepel 
gevoel.

100 ml | Art. 771 

Salie | Jeneverbes | Rozemarijn

Voedende voetdeodorant Pedibon
Langdurige frisheid
Pedibon werkt bacteriostatisch, verfrist en 
houdt de huid van de voeten soepel. De snelle 
verzorging in sprayvorm helpt tegen overmatige 
transpiratie en voetgeur. Daarnaast biedt de deo 
de nodige verfrissing, ook tussendoor. 

75 ml | Art. 781 

Paardenkastanje | Muisdoorn | Echinacea

Aangenaam verkwikkende Pedibalm
Verfrissing en ontspanning 
De zijdezachte, verkoelende textuur ontspant 
de beenspieren en is een absolute weldaad voor 
vermoeide, zware benen. Pedibalm ruikt heerlijk en 
trekt snel in de huid.  

250 ml | Art. 779

Duizendblad

Verfrissend voetbadzout
Versterkt vermoeide en branderige voeten
Verfrissend - met natuurlijke actieve bestanddelen 
zoals duizendblad, paardenkastanje, zeewier en andere 
plantaardige ingrediënten. De korrels lossen optimaal 
in water op. Het kan ook helpen om overmatige 
transpiratie te reguleren. Goede voorbereiding voor 
eeltbehandeling. 

500g | Art. 751 
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HANDIGE HELPERS 
VOOR IN HUIS

Eerst was er de borstel. Ulrich Jüstrich, oprichter van het bedrijf JUST, begon zijn car-
rière meer dan 90 jaar geleden als borstelverkoper. Naast het uitgebreide gamma aan 
natuurlijke cosmetica- en verzorgingsproducten bevat het huidige assortiment deze 
klassiekers nog steeds – weliswaar aangevuld met andere nuttige huishoudhulpjes.

Huishoudborstel  
Ongeëvenaard kampioen in tijdbesparende 
en grondige reiniging 
Ideaal voor geëmailleerde, betegelde en met 
kunststof beklede oppervlakken. De schuin 
geplaatste borstelharen reiken zelfs tot in de 
verste hoekjes. De ergonomische handgreep 
belast de pols niet. 

Art. 212

Huishouden

Kamille | Paardenkastanje

NR Universele reiniger 
Allround talent voor een onberispelijke netheid 
Multifunctioneel. Lost vet en vuil op, reinigt 
efficiënt, droogt snel en vormt een vuilafstotende 
beschermlaag. De fruitige citrusgeur zorgt voor 
een hygiënische frisheid in het hele huis. Sterk 
geconcentreerd, zeer zuinig, dermatologisch getest 
en volledig biologisch afbreekbaar. 

1000 ml | Art. 318
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Cederhout | Patchoeli | Lavendel 
Sinaasappel | Citroen

Air Deo Kamerspray
Frisse geur en aangename 
kamersfeer
Neutraliseert en elimineert snel 
en betrouwbaar vervelende 
geurtjes. Gaat de vorming 
van nieuwe geuren tegen. 
De harmonieuze combinatie 
van essentiële oliën heeft een 
langdurige werking en verleent 
een aangename aromatisch-
groene frisheid. Opbeurend en 
motiverend voor de zintuigen! 

Alpendenolie | Bijenwas 

Wood Balm 
Reinigt, verzorgt, beschermt 
Geconcentreerde houtbalsem 
met alpendenolie en bijenwas 
voor een zachte reiniging, 
intensieve verzorging en 
langdurige bescherming van 
meubels en vloeren. Duurzame 
formulering op plantaardige 
basis. Kan verdund worden 
gebruikt. Zijn unieke troef: 
de aromatische geur van 
natuurlijke alpendenolie.

200 ml | Art. 302

Citroen | Limoen

Oppervlakte- en handspray 
Voor hygiënisch gereinigde 
oppervlakken en handen
De spray zorgt voor een nette 
en hygiënische reiniging binnen 
de 30 seconden. Ideaal voor het 
snel reinigen van alle soorten 
oppervlakken (werkoppervlakken, 
toetsenborden, smartphones, 
speelgoed, deurklinken ...). Laat 
geen resten achter.  De spray 
verspreidt een aangename frisse 
geur. Glycerine beschermt de 
huid tegen uitdroging en is dus de 
perfecte handreiniger!
 
200 ml | Art. 76645200 ml | Art. 362 
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VERWELKOM SNEL JE EERSTE GASTEN
Ik	wil	je	graag	uitnodigen	voor	mijn	JUST-party.

Met deze zin begint misschien jouw persoonlijke relatie met 
JUST. Aarzel niet en word gastgeefster van een JUST-party! De 
JUST-consulente ondersteunt je daarbij en

-  legt je het precieze verloop van de party uit.

- helpt je bij het opstellen van de gastenlijst.

- toont je hoe je je gasten kunt uitnodigen.

- neemt de demonstratie voor haar rekening.

- biedt je de kans om meteen zelf als consulente aan de slag te        
gaan.

Met onze klanten hebben wij de 
beste relatie die er ook maar kan 
zijn.	Een	directe	en	een	persoon-

lijke	relatie.	

Wat JUST doet, doet het goed. En de ma-

nier waarop JUST iets doet, is ook goed. 

Want dankzij de directe relatie en het 

persoonlijke contact met de klant wordt 

het merk met zijn producten gewoon 

beter voorgesteld en concreet gemaakt. 

Daarom houden wij vast aan ons principe 

van de directe verkoop, met een compe-

tente en individuele adviesverlening in de 

huiselijke atmosfeer van de klant.

Jouw rol als gastgeefster van een JUST-party

- Je stelt je huis ter beschikking.

- Je gaat hierbij geen enkele verplichting aan.

- Integendeel: je krijgt leuke wellnesspunten als bedankje!
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Belangrijk:
Hoe hoger de omzet, hoe 

aantrekkelijker het 
aanbod aan JUST- 

producten waaruit je kunt 
kiezen. 

Interesse? Bel dan je 
persoonlijke JUST- 

consulente op of neem 
direct telefonisch contact 
met JUST Benelux op het 

nummer 
 +32 (0)80 44 74 27.

JOUW PARTYVOORDELEN
Van je JUST-consulente verneem je hoeveel wellnesspunten als bedankje je voor je gastvriendelijkheid 
ontvangt. Op basis van de omzet gegenereerd tijdens je party krijg je waardevolle wellnesspunten. Daarbij 
kan je tot 120 wellnesspunten ter waarde van 1 euro per punt ontvangen – en vervolgens inwisselen voor 

JUST-producten.



1937

1956

1941

PIONIERS DOOR 
TRADITIE 

Het 90-jarige succesverhaal van JUST getuigt van begin tot eind van de inno-

vatieve geest en het gevoel voor traditie, van de verantwoordelijkheid en de 

vooruitziende blik van de Zwitserse ondernemersfamilie.

1932 
Het bedrijf richt 

zich vooral op de 

distributie en verkoop 

en, vanaf 1932, ook 

op de ontwikkeling en 

productie van borstels en 

huishoudelijke producten 

van hoge kwaliteit. 

Toen al stond JUST voor 

onberispelijke kwaliteit 

‘Made in Switzerland’. 

Na zijn terugkeer naar 

Zwitserland richt Ulrich Jüstrich 

in de oude borduurfabriek van 

zijn vader de eenmanszaak Ulrich 

Jüstrich op. Hiermee zorgt hij 

voor heel wat werkgelegenheid 

in de regio. Het startkapitaal 

voor het oprichten van de 

onderneming bedraagt op dat 

moment 2.500 Zwitserse frank. 

100 verkoopadviseurs verdelen de 

populaire JUST-producten over heel 

Zwitserland. Ze kunnen rekenen 

op eerlijke arbeidsvoorwaarden en 

een sociale verantwoordelijkheid 

van het bedrijf. Vandaag delen meer 

dan 90.000 adviseurs in 34 landen 

wereldwijd het enthousiasme voor 

de onnavolgbare JUST-producten 

en brengen ze deze persoonlijk aan 

de man. 

Verhaal

Tegenwoordig bestaat het 

gerenommeerde JUST-

assortiment voornamelijk uit 

verzorgingsproducten, ontwikkeld 

en geproduceerd op basis van 

natuurlijke grondstoffen. Toen, 

net als nu, is de rijke kruiden- en 

plantenwereld onze schatkamer 

van kennis. Het resultaat is keer op 

keer de hoogste kwaliteit en een 

unieke productdoeltreffendheid.

1948	
Het JUST-mannetje 

staat voor de 

kwaliteitsproducten 

uit Walzenhausen en 

symboliseert tegelijkertijd 

een JUST-verkoper – een 

erg gerespecteerd beroep 

in Zwitserland. 

De oudste zoon van 

Ulrich Jüstrich, Ernst 

Jüstrich, treedt in 1956 

toe tot het bedrijf en 

komt aan het hoofd 

van de verkoop te 

staan. Later, in 1984, 

neemt Ernst Jüstrich de 

volledige leiding van 

zijn vader over. 
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«Ik kreeg mijn startkapitaal van mijn 

ouders. Nee, ik heb het niet over 

geld. Ik heb geleerd vroeg op te staan, 

hard te werken en alles af te maken 

waarmee ik begin.»

Ulrich Jüstrich 

1930



1995

1965 
In 1965 wordt een ruim en 

modern productiegebouw 

geopend – hier worden tot 

2015 de JUST-klassiekers 

voor het hele gezin 

geproduceerd. 

1977	
Het succes van JUST 

in de ontwikkeling en 

productie van etherische 

oliën begon met de 

31-Kruidenolie. Al meer 

dan vier decennia is 

aromatherapie een 

kerncompetentie van 

JUST.

Onder leiding van Ernst Jüstrich wordt 

aan het begin van de jaren tachtig 

de internationalisering doorgezet: de 

beproefde Zwitserse kwaliteitsproducten 

worden voor het eerst ook door 

mensen van buiten het thuisland getest 

en goedgekeurd. Al 25 jaar worden in 

Argentinië de JUST-producten voor het 

Amerikaanse continent vervaardigd.

2002 
Sinds 2002 is het bedrijf in handen van de derde 

generatie, Hansueli en Marcel Jüstrich. 

Zorgvuldigheid, precisie en 

verantwoordelijkheidsgevoel 

vormen de basis bij JUST: 

van de plantenteelt tot het 

individuele productadvies – 

dit kwaliteitsprincipe wordt 

consequent gerespecteerd.

Elk jaar worden in de vestiging 

in Walzenhausen nieuwe 

producten onderzocht, 

zorgvuldig ontwikkeld en door 

JUST-experts vervaardigd, 

telkens in lijn met de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten.

«Vandaag weet ik dat het de 

ervaring in het buitenland was die 

me in staat stelde van JUST een 

internationaal merk te maken.»

Ernst Jüstrich 



2016
Hansueli en Marcel Jüstrich bereiken 

met het Generatiegebouw – de ultra-
moderne productiefaciliteit in Walzen-
hausen – een mijlpaal voor een duurz-

ame toekomst. 

«Wij begeleiden mensen per-

soonlijk op hun weg naar 

gezondheid, schoonheid en 

welzijn» 
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Consulente worden

START NU JE CARRIÈRE ALS JUST-CONSULENTE

Zeg ja tegen:

- unieke, natuurlijke producten

- faire en eenvoudige instapvoorwaarden.

- een lucratieve baan met flexibele werkuren

- de beste ondersteuning en professionele training

- een team waar mensen op de eerste plaats komen

Interesse?  Met jouw positieve uitstraling en onze kwaliteitsproducten inspireer je de klanten in jouw 
regio – van mens tot mens. Laat van je horen! Persoonlijk, telefonisch of online just-benelux.com/

verkoop/consulente



Uw JUST Consultant

Helichrysum | Groene klei | Ravintsara | Edelweiss

Thermal Fango
Voor koud en warm gebruik 
De rijke, naar balsem geurende pasta is een zeer doeltreffende 
regenererende verzorging die zorgt voor een mooie, egale teint 
en weldadige ontspanning voor het hele lichaam biedt.

Bij regelmatig gebruik biedt het een aanzienlijke ondersteuning 
bij huidirritaties, lichamelijke overbelasting en spiervermoeidheid.

200 ml | Art. 464

JUST Benelux GmbH

Hauptstraße 52 | 4780 Sankt Vith | Belgien | Tel. +32  (0) 80 447 427 | info@just-benelux.com |  www.just-benelux.com A
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