This Works
OPGERICHT IN DE UK IN 2003

This Works is in 2003 opgericht door Kathy Phillips (voormalig Beauty
Director van Vogue & International Beauty Director voor Condé Nast
Asia) met als doel: het ontwikkelencen leveren van vooruitstrevende
producten die voldoen aan de huidige beauty needs, gebruikmakend
van de natuur én de wetenschap.
Als yogalerares en beauty expert, zag Kathy het verband
tussen levensstijl en de huid. Ze is van mening dat slaap de eerste en
meest belangrijke stap is in elke huidverzorgingsroutine. Dit merk staat
dan ook vooral bekend om producten die slaap bevorderen.
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Clean formules zonder onnodige chemicaliën
D O E LG E R I C H T E , 2 4 H O P LO S S I N G E N

Body clock
Naast natuurlijke en effectieve ‘slaapmiddelen’ biedt This Works doelgerichte
skincare producten die in harmonie met je interne body clock werken om de
gezondheid van de huid 24h per dag te optimaliseren.

Superblend
Alle producten bevatten een ‘superblend’ van natuurlijke ingrediënten, essentiële
oliën en aromatherapeutische geuren om zichtbaar en klinisch bewezen resultaat
te geven.
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Werkstoffen
This Works gebruikt alleen de beste, hoog geconcentreerde en natuurlijke actieve
werkstoffen die vaak afkomstig zijn van Britse boerderijen. De producten bevatten
geen onnodige chemicaliën, zoals ftalaten, sulfaten, synthetische kleuren,
parfums, parabenen, GGO's, minerale oliën en propyleenglycol.
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Wij geloven dat een mooie huid begint met een goede nachtrust
M E T G E R I C H T E O P LO S S I N G E N D I E I N H A R M O N I E W E R K E N M E T J E L I C H A A M S K LO K

Deze Superblends van This Works zijn natuurlijk en
wetenschappelijk bewezen op therapeutisch niveau.

-Streven is 98%
natuurlijke ingrediënten
-Super ingrediënten
-Clean
-Niet op dieren getest

100% natuurlijke, Bekroonde actieve
therapeutische geuren
ingrediënten

Top kwaliteit
plantaardige oliën

Ondersteund door wetenschap
5 ONAFHANKELIJKE TESTEN, MEER DAN 5 JAAR, MET MEER DAN 900 DEELNEMERS
2013

1) DSPS Bewezen
om u te helpen sneller
in slaap te vallen en
met een frisser gevoel
wakker te worden

2014

2) DSPS en SPPS
bewezen verlichting te
bieden voor tijdelijke
slapeloosheid bij exreceptplichtige gebruikers
3) SPPS Bewezen om
het normale slaappatroon
bij rusteloze slapers te
helpen herstellen

4) SPPS bewezen slaap
te verhogen met maximaal
twee uur slaap per nacht

2016

5) SPPS
en DSPS bewezen om de
slaapkwaliteit te verbeteren
bij gebruikers van apparaten
voor het slapengaan

2017

2018

6) Slaapstudie bevestigt de
positieve invloed van DSPS
op de slaapkwaliteit

9) Pilot studies met
geurstoffen om oliën te
identificeren voor gebruik in de
nieuwe Morning Expert-reeks

7) fMRI studie toont
gedifferentieerde activering
in de hersenen met DSPS
en nieuwe "oosterse"
geuren

10) fMRI-studie bevestigt
differentiële activering van de
hersenen met Morning Expertgeur

8 ) Gebruikersonderzoek
bevestigt dat SPNP de
mentale en fysieke
prestaties verbetert na een
dutje

11) EEG-onderzoek om de
impact van DSPS op
hersenconnectiviteit te
begrijpen. Resultaten in
afwachting

Gebruikersonderzoek
bevestigt dat Oriental de
slaapkwaliteit en het
slaapvermogen verbetert
en verstoorde slaap
vermindert

12) Huidverzorging Klinische
onderzoeken naar het MEassortiment tonen
vermindering van
onzuiverheden, verbeterde
huidskleur, hydratatie en
poriënreiniging

2019

13) Pilot-onderzoek 1
Paradigma-gedrags- en paradigmaneutrale respons om de impact van
verschillende oliën op angst, stress
en milde pijn te beoordelen
Pilotstudie 2 Huidgeleiding, hartslag
en polsslagvariabiliteit tijdens
stresstests met geselecteerde oliën
14) fMRI-onderzoek
Om de impact van geselecteerde
anti-anxiolytica te beoordelen
Oliën (van Pilot Studies hierboven)
op de hersenen

15) Klinische studie My Wrinkles
begint in maart 2019
16) Sleep Together gebruikersonderzoek dat begint in april 2019

Pillow Sprays
DE SLAAPVERBETERENDE BESTSELLERS

Pillow Sprays
DE SLAAPVERBETERENDE BESTSELLERS

DEEP SLEEP PILLOW SPRAY

SLEEP PLUS+ PILLOW SPRAY

BABY SLEEP PILLOW SPRAY

Beschikbaar in 35 ml / 75 ml / 250 ML

Beschikbaar in 75 ml

Dit natuurlijke ‘slaapmiddel’ is het best verkochte
product van This Works. Het zorgt dat je sneller en
meer ontspannen in slaap valt. Het zit boordevol
met essentiële oliën van lavendel, vetiver en
kamille om het lichaam en de geest te kalmeren.

Deze kussenspray bevat een krachtigere
en intensievere mix voor de onrustige
slapers die wakker worden gedurende de
nacht. Met aromatherapeutische krachten
zorgt het voor een vaste en ontspannen
nachtrust.

speciaal voor kinderen en baby’s (vanaf 6
maanden) ontwikkeld, zodat iedereen van een
goede nachtrust kan genieten! De spray bevat een
ontspannende en kalmerende mix van lavendel,
vetiver en kamille voor een goed slapende en
tevreden baby! Baby blij, papa en mama blij!

99% NATUURLIJK

Ve rkoopprijs 75 ml € 23,00

99% NATUURLIJK
Verkoopprijs 35 ml € 15,00
Ve rkoopprijs 75 ml € 23,00
Ve rkoopprijs 250 ml € 42,00

Ve rkoopprijs 75 ml € 34,00

Beschikbaar in 75 ml

Lichaamsverzorging
PREPPEN EN PERFECTIONEREN

Lichaamsverzorging
PREPPEN EN PERFECTIONEREN

PERFECT CLEAVAGE FIRMING LOTION

PERFECT HEELS RESCUE BALM

PERFECT HANDS INTENSE MOISTURE

Award winnende, diep-voedende mix van
essentiële oliën en plantenextracten ontworpen
om fijne lijntjes en rimpels van het decolleté en
de hals tegen te gaan, de huid steviger en
zichtbaar stralender te maken.

Intens hydraterende voetenbalsem om
gebarsten hielen en droge voeten te
voorkomen en te herstellen.
Multi-award winning!

Intens hydraterende handcrème, met een niet-vette
formule die bijdraagt aan het verminderen van de
verschijning van donkere (pigment)vlekjes op de
handen en zorgt ervoor dat de handen er jong uitzien.

Verkoopprijs: € 49,00

83% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 19,50

99% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 24,00

Beschikbaar in 60 ml

Beschikbaar in 75 ml

Beschikbaar in 75 ml

Lichaamsverzorging
PREPPEN EN PERFECTIONEREN

PERFECT BODY MUSCLE THERAPY
Beschikbaar in 50 ml

Perfecte therapie voor vermoeide spieren. Een
superblend van 100% natuurlijke essentiële
oliën. Stimulerende zwarte peper,
ontspannende Marjolein en
pijnstillende kruidnagel
98% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 23,00

PERFECT LEGS 100% NATURAL SCRUB
Beschikbaar in 200 gr

Een boterachtige balsem met roze Himalaya zout en
verfrissende etherische oliën van zwarte bes, zoete
amandelolie en Abessijnse olie.
100% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 30,00

PERFECT LEGS SKIN MIRACLE
Beschikbaar in 120 ml

Een krachtig body serum om de huid van de
benen (maar ook de rest van het lichaam) te
verbeteren, te herstellen en zelfs met sunkissed
glow te perfectioneren!

93% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 48,00

Lichaamsverzorging
PREPPEN EN PERFECTIONEREN

SKIN DEEP DRY LEG OIL

SKIN DEEP GOLDEN ELIXIR

Een hero-product en een multi-bekroonde topper!
Ontwikkeld om de droge en ruwe benen aan te
pakken voor een mooie gehydrateerde en
gekalmeerde huid voor de benen (en de rest van het
lichaam).

Dit vitaminerijk bodyserum bevat écht 24-karaats
goud om het lichaam te transformeren en te
voeden! Het bodyserum bevat Patchoeli,
kalmerende kamille en Aloë Vera.

100% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 50,00

98% NATUURLIJK
Verkoopprijs: € 58,00

Beschikbaar in 120 ml

Beschikbaar in 120 ml

