Recept voor Badbonbons

Handleiding voor het maken van vier 100% natuurlijke badbonbons van ongeveer 26 gram.

Benodigdheden
Materialen
-

bekerglas 250 ml

-

roerstaaf

-

warmtebron

-

pan met laagje heet water

-

weegbalans

-

4 bioplastic 30 ml potje

Ingrediënten
-

65 g cacaoboter

-

20 g sheaboter of mangoboter

-

10 g lysolecithine

-

10 g wilde rozenolie of een andere olie

-

eventueel: 20 druppels etherische olie geranium (of een andere geurstof). Liever niet gebruiken bij een
overgevoelige huid.

-

eventueel: gedroogde rozenknopjes

Normale bereiding
1. Smelt cacao- en sheaboter au bain marie (in een pannetje met heet water).
2. Voeg lysolecithine en olie toe onder voortdurend roeren.
3. Laat de massa een beetje afkoelen en voeg daarna geurolie toe.
4. Prik rozenknopjes in de badbonbons als ze niet meer naar beneden zakken maar ook nog niet hard zijn.
5. Verdeel de massa over de potjes en laat alles 1 dag afkoelen.
6. Haal de badbonbons voorzichtig uit de potjes als ze hard geworden zijn.

Opmerkingen
-

Deze heerlijk geurende rozenbadbonbons een lust voor het oog en zeer huidverzorgend. Sheaboter en
cacaoboter zorgen namelijk voor een heerlijk zachte en soepele huid. Boters trekken diep door in de huid
en beschermen de huid langdurig tegen uitdroging. Bovendien zijn ze rijk aan vetbegeleidende stoffen zoals
vitamines, lecithine en sterolen. Wilde rozenolie ondersteunt de regeneratie van de beschadigde, geschilferde huid en versterkt celmembranen en de elasticiteit van de huid. Bovendien is wilde rozenolie is rijk
aan retinolzuur, dat onze huid kan omzetten in vitamine A. Het is volgens onafhankelijke bronnen het enige
bewezen middel tegen rimpels. Deze badbonbons zijn daarom ideaal te gebruiken bij een droge rijpe huid.

-

Alle gebruikte grondstoffen zijn natuurlijk en confirm BDIH richtlijnen. BDIH is een onafhankelijk keurmerk
uit Duitsland voor natuurcosmetica.

-

De badbonbons zijn ongeveer 1 jaar houdbaar.

-

De badbonbons koel en droog bewaren.

-

Heeft u zelf leuke recepten of variaties op bestaande recepten? Wij horen dit graag! Mail ons janine@jojoli.nl
of plaats een reactie op onze facebook pagina.

Aandachtspunten
-

Het (verkeerd) gebruik van deze informatie is op eigen risico. Jojoli wil u graag de beste recepten aanbieden
en we hebben alles uitgebreid getest, maar net als bij koken is het resultaat uw eigen verantwoordelijkheid.

LET OP!: Cosmeticagrondstoffen zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. Geurolie kan longschade veroorzaken bij
inwendig gebruik (ook al ruikt het lekker). Waarschuw kinderen hiervoor. Jojoli is niet aansprakelijk voor schade door gebruik of misbruik van dit
recept. Mocht u aandachtspunten hebben, wij zijn blij met uw reactie. Voor meer informatie en contact zie www.jojoli.nl
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