
Shower Treatment verkrijgbaar in: 45ml & 500ml

• Hydrofiele- en schuimvrije samenstelling
• Kalmerend, hydraterend en herstellend
• Zuinig in gebruik
• Inzetbaar als uniseks scheerproduct

Een rijke en verzorgende doucheolie. Herstelt en respecteert de natuurlijke beschermlaag van de huid en 
droogt deze niet uit. Geschikt voor een droge en/of gevoelige huid en zelfs voor het hele gezin. Heeft een 
frisse geur, is makkelijk in gebruik en zorgt voor een gezonde en goed gehydrateerde huid. Tevens ideaal 
te gebruiken tijdens het scheren.

Gebruik: Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm, breng aan op de lichaamshuid en vermeng met 
water. Vervolgens zorgvuldig afdouchen. Tevens als handwash te gebruiken. 

Ingrediënten: Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Cocamide DEA, Ethylhexyl Stearate, Parfum, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glyceryl 
Oleate, Citric Acid

Body Oil  verkrijgbaar in: 45ml & 500ml

• Voedend en hydraterend
• Kalmerend en beschermend
• Antioxidant werking
• Verlicht zelfs een extreem droge huid 

Een intensief voedende olie met macadamia-olie als belangrijkste basis gecombineerd met arganolie. 
Geeft een weldadig ontspannend effect, biedt een preventieve bescherming tegen huidveroudering en is 
zeer geschikt voor een (zeer) droge huid. De fluweelzachte textuur laat de huid gezond en glanzend voor 
de dag komen en streelzacht aanvoelen.

Gebruik: Aanbrengen op de lichaamshuid en stevig inmasseren. Tevens multifunctioneel inzetbaar als 
aftersun en bruinverlengende olie, massageolie en voedende haar- en nagelolie

Ingrediënten: Octyldodecanol, Olus Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Macadamia Integrifolia/ Tetraphylla Seed 
Oil, Dicaprylyl Carbonate, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil

Body Cream   verkrijgbaar in: 500ml

• Verzachtend  
• Ontstekingsremmend 
• Stimulerend en vochtafdrijvend 
• Antioxidant werking 

De romige samenstelling heeft een hoogwaardige, volle basis van macadamia-olie. Rijk aan antioxidanten 
en heeft kalmerende en verzachtende eigenschappen voor de huid. De toegevoegde cafeïne verstevigt 
de huid en werkt als een sterke, hydraterende antioxidantbooster wat zorgt voor een gladde, stevige en 
veerkrachtige lichaamshuid. 

Gebruik: Aanbrengen op de lichaamshuid en stevig inmasseren. Na gebruik kan kleding direct worden 
aangetrokken zonder dat het een plakkerig gevoel geeft. 

Ingrediënten: Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia/ Tetraphylla Seed Oil, Dicaprylyl Carbonate, Caffeine, Isopropyl Palmitate, 
Phenoxyethanol, Cetearyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Bisabolol, 
Citric Acid, Tocopherol
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