
NATUURLIIJKE GEZICHTSVERZORGING

1.SENSITIVE REPAIR
FLUID (vegan)

De Sensitive Repair Fluid is een
mooie, luchtige fluid om mee te
starten. Met milde ingrediënten en
een hypoallergene eigenschap
kunnen alle huidtypen genieten van
deze verzorging. Een van de zachte
ingrediënten is Shea Butter. Deze
bevat geweldige kwaliteiten die de
huid verzachten, beschermen en
herstellen. Zelfs de meest gevoelige
huidtypen die niets gewend zijn
kunnen met deze fluid starten.

2.DAG- & NACHTCRÈME
De Dag- & Nachtcrème is een
veelzijdige vervolgcrème met
werkzame ingrediënten. Het
hoofdingrediënt Rijstolie biedt de
huid bescherming tegen
weersinvloeden overdag en voedt en
herstelt de huid gedurende de
nacht. Ook zorgt de Rijstolie voor
intense hydratatie voor de droge,
gevoelige en rijpere huid. In deze
Dag-& Nachtcrème delen alle
ingrediënten de ruimte waardoor de
werking milder is dan wanneer je
een aparte dag- en nachtcrème
gebruikt.



3.DAGCRÈME
De Dagcrème is een volwaardige
crème met een beschermende
werking tegen vuil van buitenaf. 
Door de intensieve ingrediënten is
deze crème geschikt voor huidtypen
die gewend zijn aan natuurlijke
verzorging.  Het hoofdingrediënt
van deze crème is Macadamiaolie. 
Deze voedende olie wordt
gemakkelijk opgenomen door de
huid en zorgt voor een zachte finish. 
Hiermee is de crème perfect te
gebruiken als basis voor de make-
up. Ook zorgt de crème ervoor dat
de huid weer in balans wordt
gebracht voor een egale uitstaling
gedurende de dag.

4.NACHTCRÈME
(vegan)

De Nachtcrème is een volle crème
met een voedende werking. De
crème laat de huid soepel
aanvoelen en helpt de balans
van de huid te herstellen.
Kokosnootolie is hierin een van de
belangrijkste ingrediënten. 
Kokosnootolie bevat verschillende
vitamines en zuren die de huid
ondersteunen in het herstelproces
gedurende de nacht. Door de
intensieve ingrediënten is deze
crème geschikt voor huidtypen die
gewend zijn aan natuurlijke
verzorging.



5.INTENSIVE REPAIR
CRÈME
De Intensive Repair crème is een
rijke, anti-aging crème die de huid
een extra boost geeft. Door de
vochtregulerende werking is deze
crème uitermate geschikt voor de
droge en rijpere huid. Het
belangrijkste ingrediënt in deze
crème is de Arganolie, deze
ondersteund het herstellend
vermogen van de huid. Daarnaast
bevat de Arganolie een hoog
gehalte anti-oxidanten zoals
omega-6 en vitamine E. Door deze
krachtige ingrediënten is de crème
in te zetten als huidverbetering voor
huidtypen die intensieve
huidverzorging gewend zijn.

3. DAGCRÈME



OVERIGE NATUURLIJKE

GEZICHTSVERZORGING

1.OOGCRÈME (vegan)

De Oogcrème is een milde, soepele
crème die speciaal ontwikkeld is voor
de delicate huid rondom de ogen. 
Met behulp van zachte ingrediënten
zoals Rozenbottelolie, helpt de crème
rimpelvorming vertragen door het
stimuleren van de celvernieuwing en
de collageenproductie. Daarnaast is
Rozenbottelolie rijk aan anti-oxidanten
en vetzuren welke de huid helpen
ontstressen. Breng de oogcrème aan
vóór de gezichtscrème voor een
optimale werking.



NATUURLIJKE GEZICHTSREINIGING

1.REINIGINGSMELK 

De Reinigingsmelk is een romige
reiniging tegen oppervlakkig vuil. 
Make-up resten en overtollig talg
kunnen gemakkelijk verwijderd
worden. Daarnaast helpt het
Rozemarijn Blad Extract de
bloedsomloop verbeteren en brengt
een onzuivere huid weer in
evenwicht. Gebruik vervolgens de
Reinigingslotion voor een optimale
reiniging. Door het reinigen van de
huid komen de werkstoffen in de
crèmes beter tot hun recht
waardoor de huid optimaal
verzorgd wordt.

2.REINIGINGSLOTION
(vegan)

De Reinigingslotion is een
verfrissende reiniging met een
werking tot diep in de poriën. Na
het gebruik van de Reinigingsmelk,
worden met de Reinigingslotion de
laatste vuil- en talgresten
verwijderd. De bijzondere
ingrediënten Toverhazelaar en
Zomereik Schors bieden een
verfrissende, ontstekingsremmende
werking. Ook worden de poriën
verfijnt zodat onzuiverheden
minder kans krijgen. Door het
reinigen van de huid komen de
werkstoffen in de crèmes beter tot
hun recht waardoor de huid
optimaal verzorgd wordt.



INTENSIEVE VERZORGING

1.MUD & SCRUB MASK
De Mud & Scrub Mask is een
intensieve reiniging, te gebruiken
als scrub en/of als masker. De Koalin
Klei is de basis van dit masker en
heeft een ontstekingsremmende
werking. Wanneer je het masker 10
minuten laat intrekken absorbeert
de klei vuil en gifstoffen uit de
poriën. Door vervolgens te scrubben
komen dode huidcellen en vuil los
van de huid en wordt tegelijkertijd
de doorbloeding gestimuleerd.  De
exfoliërende abrikozenpitjes zijn
goed voelbaar, maar zacht van
structuur en laten de huid
zijdezacht aanvoelen. Deze
krachtige reiniging van de huid is
geschikt voor huidtypen die
intensieve huidverzorging gewend
zijn.

2.RECOVER & CARE
MASK
De Recover & Care Mask is een
zacht, anti-aging masker die helpt
de elasticiteit en het volume in de
huid te versterken. Het vitaliserende
masker is rijk aan verschillende
oliën en heeft een milde structuur.
Een van deze oliën is de
Amandelolie, welke het
verouderingsproces tegengaat met
veel vitamines en anti-oxidanten.
De vochtbalans wordt weer op peil
gebracht en de huid krijgt een
gezonde glow.



NATUURLIJKE HUIDVERZORGING

1.HAND & BODY CRÈME
De Hand & Body Crème is volle, rijke
crème die de huid voeding en
bescherming biedt. Met een hoog
gehalte Calendula Extract wordt de
droge huid intensief gehydrateerd
en is het de ideale verzorging voor
ruwe en schrale plekjes. De crème
trekt snel in waardoor er geen vettig
laagje achterblijft.

2.LOVE YOUR FEET
CREAM
De verzorgende Love Yout Feet
Cream bestaat uit een mix van pure
en biologische ingrediënten. 
Zo zit er Zonnebloemolie in
verwerkt. Zonnebloemolie zit vol
met essentiële vetzuren die de huid
voedt en verzacht. Daarnaast
helpt Kamfer de huid te herstellen
na een lange, drukke dag. Deze
zorgt voor een verfrissend en
verzorgd gevoel.


