
Shower Treatment 
De Shower Treatment is een verzorgende en kalmerende doucheolie rijk aan sojaboonolie. Daar waar nodig 
herstelt deze rijke formule de beschermlaag van de huid en is zelfs uitermate geschikt voor een droge en/of 
gevoelige huid. Het heeft een frisse geur, is makkelijk in gebruik en zorgt voor een mooie, schone en goed 
gehydrateerde huid. Tevens ideaal te gebruiken tijdens het scheren.
Ingrediënten: Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Glycine Soja Oil, Cocamide DEA, Ethylhexyl Stearate, Parfum, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Calendula Offi cinalis Flower Extract, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid

Body Oil  
De Body Oil is een intensief voedende olie met macadamia-olie als belangrijkste basis, gecombineerd 
met arganolie. Het geeft een weldadig ontspannend effect, biedt een preventieve bescherming tegen 
huidveroudering en is zeer geschikt voor een (zeer) droge huid. De fl uweelzachte textuur laat de huid gezond 
en glanzend voor de dag komen en bovenal streelzacht aanvoelen.
Ingrediënten: Octyldodecanol, Olus Oil, Capylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Dicapylyl Carbonate, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol, Parfum

Body Cream  
De romige samenstelling van de Body Cream heeft een hoogwaardige, volle basis van macadamia-olie. 
Deze crème is rijk aan antioxidanten en heeft kalmerende en verzachtende eigenschappen voor de huid. De 
toegevoegde cafeïne verstevigt de huid zichtbaar en werkt tevens als een sterke, hydraterende ‘antioxidant-
boost’. Het resultaat? Een gladde, stevige en veerkrachtige lichaamshuid.
Ingrediënten: Aqua, Glycine Soja Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/
Capric Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Caffeine, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Cetearyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Bisabolol, Citric 
Acid

Body Treatment
Door het dragen van bedekkende kleding, het minder blootstaan aan 
daglicht en andere externe invloeden, heeft je lichaamshuid specifi eke 
eisen ten aanzien van haar verzorging. Het is van groot belang dat de 
lichaamshuid goed beschermd wordt, soepel en goed gehydrateerd 
blijft en dat deze wordt voorzien van de juiste voedingsstoffen. 

Verkrijgbaar in: 500 ml.
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