
Get that
GLOW, girl!

3-STAPPEN SKINCARE MET GEFERMENTEERDE 
INGREDIËNTEN VOOR EEN PRACHTIGE, GLOWY HUID.

E XC LUS I E F  VERKRIJGBAAR BIJ
, VANAF EIND FEBRUARI



FIRST THINGS FIRST:
YOU LOOK GREAT TODAY!

En bij one.two.free! doen we er alles aan je huid er 
óók goed uit te laten zien. Onze routine zorgt voor een 
glorious, glowy huid en – yes girl – dat allemaal zonder 
Instagram filters!

#getthatglowgirl

HI BEAUTIFUL!

2Zodra je huid gereinigd is, is het belangrijk de 
pH levels van de huid te balanceren en een 
extra portie hydratatie toe te voegen! Waarom? 
Om de effecten van alle volgende treatments te 
versterken!

Prep.1Start altijd met het reinigen van je huid als eerste 
stap van je skincare routine. Is glorious, glowy 
skin jouw ding? Dan is het belangrijk om met een 
schone basis te starten! Plus: vergeet niet je huid 
eens per week te foliëren voor een extra 
frisse, stralende look!

Cleanse. 3Last, but not least: met deze stap zorg je ervoor 
dat al deze krachtige en voedende ingrediënten 
worden opgesloten in de huid en push je de 
glow naar the next level.

Care.

C L E A N  B E A U T Y.  M Y  W AY.

one.two.free! is een nieuw, clean beauty skincare merk dat met behulp van gefermenteerde ingrediënten, in 
slechts drie stappen voor een prachtige, glowy huid zorgt. CLEANSE, PREP & CARE. Piece of cake, toch? Heeft 
jouw huid meer nodig, dan kan je altijd een extra stap toevoegen. De maximaal zeven stappen, geïnspireerd 
op Koreaanse beauty routines, versterken niet alleen je natural glow, maar ook je shelfie! Want wie wil er nou 
geen flawless en glowy huid?



Wij hebben geen geheimen en zijn
enkel geïnteresseerd in clean beauty tot 
de max: geen parabenen, siliconen,
minerale oliën of sulfaten. Onze producten 
bestaan alleen uit ingrediënten die 100% 
clean zijn, voor de beste resultaten en 
de mooiste huid! Heb je ooit gehoord 
van fermenteren? Dit is het geheim: 
gefermenteerde ingrediënten zijn als een 
supercharged turbo boost voor skincare 
producten. Gedurende het fermentatie 
proces, en hier gaat wat tijd overheen, 
breken de werkzame stoffen zich in 
super kleine stukjes. Deze moleculen zijn 
hierdoor makkelijker op te nemen door 
de huid en kunnen er diep in doordringen. 
Dus, het gebruik van gefermenteerde 

HOE
HET
WERKT?

ingrediënten maakt een product niet 
alleen effectiever – maar ook effi ciënter. 
Van nature bevatten deze gefermenteerde 
ingrediënten ook AHA’s die je huid een 
zachte peeling geven en huidvernieuwing 
stimuleren. Het fermentatieproces bootst 
onze natuurlijke cel functies na, daarom 
irriteren de producten van one.two.free! 
niet en zijn ze super geschikt voor de 
gevoelige huid! Met de skin superheroes 
hyaluronzuur en vitamine C haal je het 
maximale uit je skincare game!  

HELLO, SUPER FLAWLESS GLOW!

Wat belangrijk is voor jou, is belangrijk voor ons. We 
geven dus niet alleen maar om skincare, maar ook 
om de beauty van onze aarde. Daarom hebben we 
duurzame verpakkingen gecreëerd die ten minste 96% 
recyclebaar zijn – sommige zelfs 100%! En omdat we 
net zoveel van onze furry friends houden als jij, zijn onze 
producten vegan en niet getest op dieren. 
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1Step
Cleanse.

Diepe reiniging & verwijdert onzuiverheden 
met gefermenteerde Japanse abrikoos en groene thee

De zachte Favourite Foaming Cleanser verfrist de teint en heeft een balancerend effect op de 
huid. Gefermenteerde Japanse abrikoos hydrateert en zorgt voor een zichtbaar verbeterde huid. 
Gefermenteerde groene thee kalmeert de huid en vermindert oneffenheden. De huid wordt diep 
gereinigd en gevoed met waardevolle voedingsstoffen. Limanthes alba olie voorkomt dat de huid 
uitdroogt. Geschikt voor alle huidtypes – ook de gevoelige! 

Favourite Foaming Cleanser, 100ml

€ 13,38
Clean, cleaner, cleanest!

GEFERMENTEERDE JAPANSE ABRIKOOS:
Hydrateert de huid

GEFERMENTEERDE GROENE THEE:
Kalmeert de huid en vermindert oneffenheden

Exfolieert de huid & geeft je huid een stralende 
boost met gefermenteerde granaatappel enzymen

Deze plant-based Radiance Enzyme Peeling is een zachte exfoliant. 
Verwijder dode huidcellen, verklein poriën en stimuleer de vernieuwing van 
je huid! Gefermenteerde granaatappel enzymen werken als een natuurlijke 
antioxidant, je huid straalt en voelt gladder & zachter aan. Door natuurlijke 
kaolien kan de kleur van het product variëren. Geschikt voor ieder huidtype 
– ook de gevoelige! 

Radiance Enzyme Peeling, 35g
€ 20,59

Hello, new skin!

GEFERMENTEERDE GRANAATAPPEL ENZYMEN:
Antioxidant, natural anti-aging, geeft een stralende boost, vermindert 
oneffenheden

De lichtgewicht Miracle Oil Cleanser met 
koudgeperste druivenpitolie reinigt en voedt in 
slecht één stap. De cleanser verwijdert op een 
milde manier foundation, lippenstift en oogmake-
up. Verwijdert overtollig talg en beschermt de 
huid tegen uitdrogen. Gefermenteerde olijven 
voeden de huid met belangrijke vetzuren en 
versterken de natuurlijke beschermende barrière. 
Geschikt voor alle huidtypes – ook de gevoelige!

Reinigt de huid & gefermenteerde 
olijven laten je make-up wegsmelten

Miracle Oil Cleanser, 100ml

€ 18,53
Let`s get started!

GEFERMENTEERDE OLIJVEN:
Bevatten vetzuren die de huid zacht 
en glad houden en ondersteunen het 
natuurlijk beschermend vermogen 
van de huid



Het vitaliserende Super Glow Serum transformeert een doffe, verouderde 
huid in een gerevitaliseerde huid met een prachtige teint en natuurlijke glow. 
Het serum bevat actieve vitamine C ester* dat fijne lijntjes, pigmentvlekken en 
onzuiverheden verzacht. Gefermenteerde chaga paddenstoelen en Chardonnay 
druiven geven de huid een energieke, stralende en jeugdige gloed. Geschikt 
voor ieder huidtype – ook de gevoelige! Door de natuurlijke ingrediënten kan 
het product van kleur veranderen zonder dat dit invloed heeft op de effectiviteit. 

Geeft de huid een boost & glow door 
gefermenteerde chaga en Chardonnay

Super Glow Serum, 30ml

€ 23,68
Let it glow!

GEFERMENTEERDE CHAGA PADDENSTOEL:
Hydraterende krachten

GEFERMENTEERDE CHARDONNAY DRUIVEN:
Verzekerd een egale teint 

Reinigt & voedt de huid. De perfecte basis voor de 
volgende stappen door gefermenteerde gist en bifida

De Magic Toner is een all-round talent! De zachte reiniging 
bereidt de huid voor op de volgende stap in je beauty routine. 
Gefermenteerde gist voorziet de toner van mineralen, aminozuren 
en vitamines – deze combinatie stimuleert de celvernieuwing. 
Gefermenteerde bifida, aloë vera en hyaluronzuur met lange 
ketens zorgen voor langdurige en diepe hydratatie. De huid is 
plump en verfrist! 

Magic Toner, 100ml

€ 20,59
Make-off and skin-up!

GEFERMENTEERDE GIST:
Ultieme hydratatie, stimuleert celver-
nieuwing – rijk aan mineralen, amino-
zuren en vitamines

GEFERMENTEERDE BIFIDA:
Probiotisch filtraat met 
sterke hydraterende en kalmerende 
eigenschappen – helpt de 
huid vernieuwen en balanceren

Hyaluronic Power Serum hydrateert intens & verfrist de huid met 
gefermenteerde jasmijn en desertica  

Het verfrissende Hyaluronic Power Serum maakt de huid glad en egaal. 
Gefermenteerde jasmijnbloem beschermt de huid tegen externe invloeden 
en laat een frisse glow achter! Gefermenteerde desertica extract bevat zowel 
korte als lange ketens hyaluronzuur, voor maximale hydratatie en plump!

Hyaluronic Power Serum, 30ml

€ 23,68
Plump up the volume!

GEFERMENTEERDE JASMIJNBLOEM EXTRACT:
Voor een egale teint, verzachtend, 
antibacterieel en hydraterend 

GEFERMENTEERDE DESERTICA EXTRACT: 
Groene micro algen met hydraterende 
superpowers

2Step
Prep.



Revitaliseert & vermindert fijne lijntjes door 
gefermenteerde gist en peer

De zachte Ultimate Glow Cream versmelt met de huid en vermindert fijne lijntjes. Gebruik 
de Ultimate Glow Cream regelmatig en vernieuw je huid! De zeer effectieve combinatie van 
gefermenteerd perenextract, gefermenteerde gist en ceramide stimuleren het celmetabolisme 
en hydraterende huid intens. De formule houdt vocht langdurig vast, verbetert de elasticiteit en 
voorkomt de eerste tekenen van veroudering. 

Ultimate Glow Cream, 50ml

€ 36,04
Goodbye, wrinkles!

GEFERMENTEERDE PEER:
versnelt de huidvernieuwing, 
krachtig hydraterende 
eigenschappen

GERFERMENTEERDE GIST:
Intense hydratering, stimuleert 
huidvernieuwing; rijk aan mineralen, 
aminozuren en vitamines.

3Step
Care.

De kalmerende Eye Wonder Cream voedt en verzacht de delicate huid 
rondom de ogen. Gefermenteerde soja en een hoge concentratie lange en 
korte ketens hyaluronzuur hydrateren de huid, maken deze voller en plump 
en zorgen voor een glowy teint. Bij regelmatig gebruik vermindert de Eye 
Wonder Cream fijne lijntjes en donkere kringen onder de ogen. Syn-Coll 
is een super effectief ingrediënt dat de collageen productie van de huid 
stimuleert en zorgt voor een gladde, minder gezwollen huid.

Depuffs & houdt de huid fris met gefermenteerde soya

Eye Wonder Cream, 15ml

€ 20,29
You look good!

GEFERMENTEERDE SOYA:
Voedt en kalmeert de huid; antioxidanten 
beschermen de huid tegen vrije radicalen

Verzacht & hydrateert met gefermenteerde 
Japanse abrikoos, peer en desertica

Onze Hydra Power Gel Cream is een dagelijkse hydraterende crème die direct 
samensmelt met de huid. Japanse abrikoos verkleind de poriën en zorgt voor vitaliteit 
en elasticiteit. Gefermenteerde extracten van peer en algen zorgen voor de ultieme 
hydratatie boost en een zichtbaar verfriste huid! Plus: Het is de perfecte primer voor 
gladde en glowy teint! 

Hydra Power Gel-Cream, 50ml

€ 30,89
It‘s prime time!

GEFERMENTEERDE JAPANSE ABRIKOOS:
Houdt het hydratatie-level van de 
huid op peil 

GEFERMENTEERDE PEER:
Versnelt de huidvernieuwing, krach-
tig hydraterende eigenschappen 

GEFERMENTEERDE DESERTICA EXTRACT:
Groene micro algen met hydraterende superpowers


