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AQUA ORGANIC

Het Duitse merk Aqua Organic is opgericht in 2009 door Dr. Lars-Peter 
Kuhr en Bernd Schmidt. De arts Lars-Peter Kuhr is gespecialiseerd in 
esthetische dermatologie, anti-aging en natuurgeneeskunde.

Zij wilden met Aqua Organic een productlijn ontwikkelen die gebaseerd 
zou zijn op moderne plantaardige werkstofcombinaties. De samenstelling 
van hun producten is uniek door de uitgekiende mix van deze 
plantwerkstoffen, waardevolle vitaminen, plantaardige koudgeperste 
oliën en het juiste gebruik van verschillende zuren (o.a. hyaluron- en 
melkzuur).

Alle werkzame ingrediënten worden zoveel mogelijk uit gecontroleerde 
biologische teelt verkregen en worden allen in Duitsland geproduceerd. 
Uiteraard zijn alle producten vrij van minerale oliederivaten, parabenen, 
sulfaten en kunstmatige geur- en kleurstoffen en zijn alle producten 
hypoallergeen en dermatologisch getest.

Het aantal producten binnen de lijn is bewust laag gehouden zodat 
behandelingen eenvoudig gegeven kunnen worden en elk product 
een duidelijke en specifieke werking heeft. Dit maakt het geheel 
overzichtelijk voor de gebruiker van het product. De producten van Aqua 
Organic zijn geschikt voor wellness, esthetische dermatologie en anti-
agingsbehandelingen. In tegenstelling tot de meeste biologische merken 
is de uitstraling van Aqua Organic modern, duidelijk en aansprekend en 
heeft om die reden de prestigieuze Red Dot Award gewonnen voor het 
verpakkingsontwerp.
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EYE MAKE UP REMOVER
All skin types

Een ultrazachte twee-fasen oogmake-up remover die zelfs de 
hardnekkigste waterproof make-up moeiteloos verwijderd. 
Door de hoogwaardige oliën wordt de delicate huid rondom 
de ogen direct gekalmeerd en verzorgd. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talg regulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Squalaan 
Wordt gewonnen uit o.a. olijfolie en komt van nature voor in talg. 
Helpt de NMF in de huid op peil te houden, maakt deze zacht en 
soepel en wordt snel opgenomen. 

Açai-olie

Voedzame olie van de Açaibes, afkomstig van het Amazonegebied. 
Zeer rijk aan anti-oxidanten, de vitaminen B1, B2, B3, C en de 
mineralen ijzer, kalium en calcium. Dankzij de vele omegavetzuren 
werkt de olie intens hydraterend en beschermt het bindweefsel. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden zodat de twee 
vloeistoffen zich met elkaar kunnen verbinden. Breng 
het na het schudden zo snel mogelijk aan op het 
wattenschijfje. Leg vervolgens op de ogen en verwijder 
de make-up met zachte bewegingen. 
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FACIAL CLEANSER 
Al l  sk in  types

Een zeepvrije reinigingsgel voor dagelijks gebruik die de huid 
op milde wijze zuivert. Zorgt voor een schone, gladde en 
verfijnde huid, en beschermt de hydrolipide filmlaag.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt het bindweefsel 
en stimuleert de doorbloeding. Zeer geschikt voor een vette 
en verstopte huid. Ook zorgt citroengras voor een vitaliserende 
werking en een verfrissend gevoel.

Açai-olie

Deze olie is rijk aan anti-oxidanten, Vitamine C, B1, B2 en B3 
en tevens aan mineralen zoals ijzer, kalium en calcium. De anti-
oxidanten beschermen de bindweefsels en bevorderen de aanmaak 
van collageen. Ook werkt açai-olie buitengewoon hydraterend. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds één of twee pompjes met 
veel water tussen de handen opschuimen en op 
gezicht, hals en decolleté aanbrengen met zacht 
cirkelende bewegingen.  Vervolgens afspoelen met 
water of met een kompres. Let op: Doordat het 
product geen sulfaten (schuimers) bevat, duurt het iets 
langer voordat het product gaat schuimen. 
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TONER
Al l  sk in  types

Verfrissende en verkwikkende gezichtstoner. Deze toner bevat 
een speciale mix aan ingrediënten die ideale voorbereiding 
vormen voor de volgende behandelstap. Kalkresten uit het 
water worden verwijderd. De pH-waarde van de huid wordt 
sneller in balans gebracht. De talgklierfunctie wordt gereguleerd 
en de huid wordt op natuurlijke wijze gedesinfecteerd. Tevens 
wordt de hydratatie van de huid op peil gebracht.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Dode Zeezout

Dode Zee-mineralen binden het vocht en dragen er zo toe bij 
dat de vochtbalans van de huid behouden blijft. Werkt goed bij 
huidaandoeningen als eczeem, huidirritaties en puistjes.  

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Lavendel

Lavendel werkt sterk ontstekingswerend, ontstekingsremmend, en 
werkt goed tegen schimmels en bacteriën. Bij huidonzuiverheden 
worden puistjes uitgedroogd en de huid rustiger gemaakt. Het 
huidbeeld wordt in zijn geheel verbeterd en kleine oneffenheden 
worden glad gemaakt. 

Munt

Werkt anti-bacterieel, ontstekingsremmend, verkoelend en 
stimuleert de bloedcirculatie. 

Eucalyptus

Staat bekend om zijn anti-bacteriële, anti-schimmel en anti-virale 
eigenschappen. Regenereert, revitaliseert, kalmeert, verkoelt en 
stimuleert de bloedcirculatie.

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Morgens en ‘s avonds na de reiniging op een 
wattenschijfje aanbrengen en daarmee het gezicht, hals 
en decolleté zacht inwrijven. Schud het product voor 
gebruik. 



7

AGE DEFENSE Z
Enzymat ic  Pee l ing

Een zeer zachte enzymatische peeling op basis van de actieve 
enzymen lipase en protease.  Deze enzymen vullen elkaar 
perfect aan en zorgen, zacht en zonder mechanische wrijving, 
voor het loslaten van dode huidcellen.  Tevens worden zelfs 
dieperliggende onzuiverheden losgeweekt en wordt de huid 
op die manier poriediep gereinigd. De toegevoegde aloë 
vera zorgt dat de huid goed gehydrateerd blijft en biedt 
bescherming en herstel bij zonneschade. De huid oogt glad, 
stralend en gehydrateerd.

Geschikt voor ieder huidtype, zelfs de zeer gevoelige huid.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Subtilisineprotease

De subtilisines of subtilisineproteasen zijn enzymen uit de 
proteasegroep, dat wil zeggen eiwitafbrekende enzymen, of meer 
specifiek: serineproteasen. Deze zorgen voor het loslaten van 
overtollige dode huidcellen. 

Lipase

Lipasen zijn enzymen die vetten splitsen in glycerol en vetzuren. 
Lipasen zorgen voor het loslaten van onzuiverheden waardoor de 
huid diepgereinigd wordt. 

Aloë Vera

Aloë vera is zeer hydraterend en bevat vele belangrijke mineralen 
voor de huid.  Bovendien werkt aloë vera kalmerend bij een 
geïrriteerde of gevoelige huid en zorgt voor een glans op het 
gelaat. Het bevat veel vitaminen (A, B en E) die de huidveroudering 
remmen en biedt bescherming tegen zonneschade.

GEBRUIKSAANWIJZING

Na het reinigen van het gezicht, hals en decolleté 
in een dikke laag aanbrengen. Laat de peeling 10 
minuten inwerken. Spoel de peeling vervolgens af met 
lauwwarm water.  Mag naar behoefte meerdere malen 
per week gebruikt worden. 
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AGE DEFENSE S 
Ant i  Ag ing Ser um

Een voedend, beschermend en revitaliserend serum, rijk aan 
anti-oxidanten, beta-caroteen en vitamine A, C en E. De unieke 
combinatie van waardevolle koudgeperste oliën zorgt voor 
een sterk anti-aging effect en activeert het regeneratieproces 
van een door zon beschadigde huid. De fijne textuur zorgt 
voor een snelle opname.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Macadamia-olie

Dit geldt als de uitgelezen olie voor droge, broze en gevoelige huid, 
doordat de vetzurensamenstelling gelijk is aan die van menselijk talg. 
Het maakt de huid gladder, zachter, herstelt de huid en beschermt 
de NMF (Natural Moisturizing Factor). Macadamia-olie biedt 
bovendien bescherming tegen UV-straling.

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geirriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Duindoornolie

Duindoornolie is een van de meest hoogwaardige koudgeperste 
oliën. Het is bijzonder rijk aan mineralen, sporenelementen (bijv. 
ijzer, calcium, kalium, magnesium, zink) carotenoïden, onverzadigde 
vetzuren zoals linol, linoleenzuur beta-caroteen en de vitaminen B1, 
B2, B6, B9, C, E en H. Duindoornolie is hydraterend, egaliserend, 
regenerend, werkt krachtig tegen huidveroudering en biedt een 
effectieve vorm van bescherming tegen UV-stralen en kosmische 
straling en wordt daarom zelfs door astronauten op ruimtevluchten 
gebruikt. 

Açai-olie

Voedzame olie van de Açaibes is zeer rijk aan anti-
oxidanten, de vitaminen B1, B2, B3, C en de mineralen 
ijzer, kalium en calcium. Dankzij de vele omegavetzuren 
werkt de olie intens hydraterend en beschermt het 
bindweefsel. 

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt 
talgregulerend, ontsmet de huid, maakt de huid 
strakker en verstevigt. 

Vitamine E

Vitamine E heeft een sterke anti-oxidatieve werking, 
verbetert de bloedsomloop en de natuurlijke 
hydratatie van de huid. Het vertraagt celveroudering 
en vermindert de afbraak van collageen en elastine in 
de dermis. 

Squalaan

Wordt gewonnen uit o.a. olijfolie en komt van nature 
voor in talg. Helpt de NMF (Natural Moisturizing 
Factor) in de huid op peil te houden, maakt deze zacht 
en soepel en wordt snel opgenomen. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds op een gereinigde huid 
aanbrengen en kort met zacht cirkelende bewegingen 
inmasseren en vervolgens de dag- of nachtcrème 
aanbrengen.
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AGE DEFENSE Y-
Ant i  Couperose Ser um

Een kalmerend, voedend en beschermend serum voor 
de gevoelige huid. Dit serum is uitermate geschikt voor de  
couperosehuid. De actieve ingrediënten van het serum zoals 
muizedoorn, paardekastanje en klimop zorgen voor een zicht-
bare vermindering van roodheid in het gezicht.  Ook zorgt het 
serum voor een verbeterde doorbloeding en een versteviging 
van de bloedvaten. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Muizedoorn

De wortel van de muizedoorn zorgt voor een betere 
bloedsomloop, maakt aderen en haarvaten sterker en heeft 
een ontstekingsremmende werking.

Paardekastanje

Bevordert de bloedsomloop is ontstekingsremmend en is 
zeer rijk aan de mineralen calcium en zink en aan vitamine K. 

Klimop

Bevordert betere doorbloeding, werkt antibacterieel, 
ontstekingsremmend en adstringerend. 

Echinacea

Werkt ontstekingsremmend, weerstandsverhogend en 
weefselherstellend. 

Gerstextract

Gerst bevat een hoge concentratie linolzuur en fytosterolen. 
Het hydrateert en versoepelt de huid, en ondersteunt de 
hydrolipide filmlaag. Ook versnelt gerstextract de vernieuwing 
van het celmembraam. Zeer geschikt voor een droge en 
geïrriteerde huid.

Rutine 

Heeft een zeer hoog anti-oxidant gehalte en werkt specifiek 
op de bloedvaten. Het vermindert de verklontering van bloed 
en is ontstekingsremmend.

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een natuurlijk en huideigen zuur, dat de 
unieke eigenschap bezit om grote hoeveelheden vocht 
te binden. Het kan tot meer dan duizend keer zijn eigen 
gewicht aan water vasthouden. Het netvlies van het 
menselijke oog bestaat bijvoorbeeld voor 98 procent uit 
water dat slecht aan 2 procent hyaluronzuur gebonden 
is.  Hierdoor zorgt het in de huid voor een spectaculaire 
hydratatie en geeft een ‘opvullend’ effect aan de huid. De 
huid wordt elastisch en stevig. 

Aloë Vera

Aloë vera is zeer hydraterend en bevat vele belangrijke 
mineralen voor de huid.  Bovendien werkt aloë vera 
kalmerend bij een geïrriteerde of gevoelige huid en zorgt 
voor een glans op het gelaat. Het bevat veel vitaminen 
(A, C en E) die het huidverouderingsproces vertragen en 
bescherming bieden tegen zonneschade.

Rozemarijn, Munt en Eucalyptus

Deze combinatie van kruiden werkt anti-bacterieel, 
ontstekingsremmend, verkoelend en stimuleert 
de bloedcirculatie en heeft sterke anti-oxidatieve 
eigenschappen. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds op een gereinigde huid 
aanbrengen en kort met zacht cirkelende bewegingen 
inmasseren en vervolgens de dag- of nachtcrème 
aanbrengen.
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AGE DEFENSE Y+
Cel l  Repa i r  Ser um

Een fluweelzacht serum met een intens celvernieuwende 
werking. Actieve ingrediënten zoals sneeuwalg uit het 
Alpengebied beschermen tegen invloeden van buitenaf, 
werken celregenererend en hebben een verjongende werking 
op de huid. Lijntjes, rimpels en verslapping ten gevolge van 
zonneschade worden zichtbaar verminderd. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Amandelolie

Koudgeperste amandelolie is een bron van belangrijke linolvetzuren, 
die de huid hydrateren en de hydrolipide filmlaag ondersteunen.

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudend kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Sneeuwalgextract

Het kostbare ingrediënt sneeuwalgextract komt uit de Alpen en 
beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf en verbetert 
de werking van de hydrolipide filmlaag. Het algextract stimuleert 
een speciaal gen (Klotho) in de huidcellen, dat de levensduur van 
de cellen verlengt. Hierdoor wordt de huid beschermd tegen 
veroudering en behoudt haar gezonde uiterlijk.

Vitamine E

Vitamine E heeft een sterke anti-oxidatieve werking, verbetert 
de bloedsomloop en de natuurlijke hydratatie van de huid. Het 
vertraagt celveroudering en vermindert de afbraak van collageen 
en elastine in de dermis. 

Açai-olie

Voedzame olie van de Açaibes is zeer rijk aan anti-
oxidanten, de vitaminen B1, B2, B3, C en de mineralen 
ijzer, kalium en calcium. Dankzij de vele omegavetzuren 
werkt de olie intens hydraterend en beschermt het 
bindweefsel. 

Sinaasappelschilolie

Sinaasappelschilolie werkt kalmerend op zenuwen, 
humeur en huid. Het heeft een anti-oxidatieve en 
verstevigende werking door vitamine C, het maakt de 
huid stralend en heeft een talgregulerende werking. 

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt 
talgregulerend, ontsmet de huid, maakt de huid 
strakker en verstevigt. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds op een gereinigde huid 
aanbrengen en kort met zacht cirkelende bewegingen 
inmasseren en vervolgens de dag- of nachtcrème 
aanbrengen.
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AGE DEFENSE L
In tense L i f t ing Gel

Het serum der serums. Dit intens hydraterende en liftende 
serum maakt zijn naam echt waar! Door het gebruik van 
een hoge concentratie hyaluronzuur zorgt dit serum voor 
een liftend en opvullend effect. Okra-extract, een natuurlijk 
alternatief voor botox, zorgt voor een wenselijke vermindering 
van de spiersamentrekkingen in het gezicht waardoor rimpels 
zichtbaar minder worden.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een natuurlijk en huideigen zuur, dat de unieke 
eigenschap bezit om grote hoeveelheden vocht te binden. Het kan 
tot meer dan duizend keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. 
Het netvlies van het menselijke oog bestaat bijvoorbeeld voor 98 
procent uit water dat slecht aan 2 procent hyaluronzuur gebonden 
is.  Hierdoor zorgt het in de huid voor een spectaculaire hydratatie 
en geeft een ‘opvullend’ effect aan de huid. De huid wordt elastisch 
en stevig. 

Okra-extract

Okra-extract wordt ook wel natuurlijke botox genoemd. Dankzij 
de hoge concentratie aan biomimetische, natuurlijke oligopeptiden 
zorgt okra-extract voor een verminderde spiersamentrekking. Dit 
vertaalt zich in cosmetisch opzicht naar een vermindering van 
zichtbare lijntjes. 

Aloë Vera

Aloë vera is zeer hydraterend en bevat vele belangrijke mineralen 
voor de huid.  Bovendien werkt aloë vera kalmerend bij een 
geïrriteerde of gevoelige huid en zorgt voor een glans op het gelaat. 
Het bevat veel vitaminen (A, B en E) die duidelijk de huidveroudering 
remmen en biedt bescherming tegen zonschade.

Tarwekiemextract

De tarwekiem is een van de rijkste bronnen aan Vitamine A, D en 
E en bevat grote hoeveelheden proteïne en lecithine.  Het is zeer 
geschikt om droge en beschadigde huid te behandelen en werkt 
ook zeer goed tegen eczeem. Tevens werkt het zeer effectief op 
littekenweefsel. 

Munt

Werkt opwekkend, ontstekingsremmend en verzachtend. 

Eucalyptus

Staat bekend om zijn anti-bacteriële, anti-schimmel en 
anti-virale eigenschappen. Regenereert, revitaliseert, 
kalmeert, verkoelt en stimuleert de bloedcirculatie.

Lavendel

Lavendel werkt sterk ontstekingswerend, 
ontstekingsremmend, en werkt goed tegen schimmels 
en bacteriën. Een onzuivere huid wordt gekalmeerd, 
oneffenheden worden glad gemaakt en het huidbeeld 
wordt in zijn geheel verbeterd. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds op een gereinigde huid 
aanbrengen en kort met zacht cirkelende bewegingen 
inmasseren. Laat de gel vervolgens niet helemaal 
intrekken maar breng (bij voorkeur) het Age Defense S 
Anti Aging Serum aan als de gel nog een beetje plakkerig 
aanvoelt.  Vervolgens de restanten van de gel met het 
serum de huid inmasseren. In plaats van het Anti Aging 
serum kan eventueel ook een ander serum of crème 
gebruikt worden.
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CREAM A
Combinat ion and Oi ly  Sk in , Ant i  Acne

Een revolutionaire crème die de strijd aangaat met acne en de ideale 
verzorging biedt voor een gecombineerde en/of vette huid. Door de 
bijzonder toepassing van kaoline (witte klei) in de crème, wordt de huid 
gedurende de hele dag gematteerd en worden huidonzuiverheden naar 
de oppervlakte getrokken zodat deze makkelijker verwijderd kunnen 
worden. De tea tree olie zorgt voor een ontstekingsremmende werking 
en kalmeert de huid. De Cream A is door druivenpitolie en jojoba-olie 
een uitstekende verzorgende crème die door het unieke karakter van 
deze oliën goed intrekt en de huid intensief voedt met anti-oxidanten, 
zoals vitamine E en onverzadigde vetzuren. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kaoline

Deze klei heeft een reinigende, vuilabsorberende en zacht 
exfoliërende werking zonder de huid uit drogen. Het brengt 
huidonzuiverheden naar de oppervlakte zodat de huid eenvoudiger 
te reinigen is. Tevens is kaoline rijk aan verschillende mineralen en 
sporenelementen zoals ijzer, calcium en magnesium.

Druivenpitolie

Druivenpitolie stimuleert de aanmaak van collageen en bezit 
regeneratieve eigenschappen. Druivenpitolie bevat een hoge 
concentratie linolzuur (omega 6), wat zorgt voor een goed 
gehydrateerde en zachte huid. Door de talgregulerende en 
adstringerende eigenschappen is druivenpitolie uitermate geschikt 
voor de vette en gecombineerde huid. Druivenpitolie is daarnaast 
zeer rijk aan beta-caroteen en vitamine D, C, E. 

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine A en E 
die ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Tea tree olie

Tea tree olie heeft een zeer sterke antibacteriële en 
ontstekingsremmende werking en is daardoor uitstekend geschikt 
voor de behandeling van acné en huidonzuiverheden. Tea tree olie 
dankt haar cosmetische en medicinale effect met name aan één 
van haar bestanddelen: terpinen-4-ol. Deze stof zorgt voor de 
antiseptische en schimmelbestrijdende werking.

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen (na de reiniging 
met de Cleanser en de Toner op het gezicht, hals 
en decolleté) en met zachte cirkelende bewegingen 
inmasseren. 
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AGE DEFENSE F
Moistur iz ing F lu id

De fluid werkt sterk hydraterend en revitaliseert de huid 
door de hoogwaardige ingrediënten zoals açai-olie en diverse 
vitaminen. Beukenextract en natuurlijk hyaluronzuur dragen 
bij aan het vertragen van het verouderingsproces en het 
verminderen van fijne lijntjes en rimpels.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Squalaan

Wordt gewonnen uit o.a. olijfolie en komt van nature voor in talg. 
Helpt de NMF (Natural Moisturizing Factor) in de huid op peil te 
houden, maakt deze zacht en soepel en wordt snel opgenomen. 

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Karitéboter 

Bevat uitstekende hydraterende eigenschappen, werkt sterk 
ontstekingsremmend en celvernieuwend, reduceert littekenweefsel 
en wordt effectief toegepast bij psoriasis, eczeem, huidirritatie en 
zwangerschapsstriemen. 

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een natuurlijk en huideigen zuur, dat de unieke 
eigenschap bezit om grote hoeveelheden vocht te binden. Het kan 
tot meer dan duizend keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. 
Het netvlies van het menselijke oog bestaat bijvoorbeeld voor 98 
procent uit water dat slecht aan 2 procent hyaluronzuur gebonden 
is.  Hierdoor zorgt het in de huid voor 

een spectaculaire hydratatie en geeft een ‘opvullend’ effect 
aan de huid. De huid wordt elastisch en stevig. 

Açai-olie

Voedzame olie van de Açaibes is zeer rijk aan anti-
oxidanten, de vitaminen B1, B2, B3, C en de mineralen ijzer, 
kalium en calcium. Dankzij de vele omegavetzuren werkt 
de olie intens hydraterend en beschermt het bindweefsel. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt het 
bindweefsel en stimuleert de doorbloeding. Zeer geschikt 
voor een vette en verstopte huid. Ook zorgt citroengras 
voor een vitaliserende werking en een verfrissend gevoel.

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt talgregulerend, 
ontsmet de huid, maakt de huid strakker en verstevigt. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen (na de reiniging met 
de Cleanser en de Toner op het gezicht, hals en decolleté) 
en met zachte cirkelende bewegingen inmasseren. 
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AGE DEFENSE M 
Moistur iz ing Cream

Een hydraterende en voedende crème die snel de huid intrekt. 
Door hoogwaardige ingrediënten zoals jojoba-olie, kokosolie 
en hyaluronzuur werkt de Moisturizing Cream verzorgend en 
gaat deze het ontstaan van fijne lijntjes en rimpels tegen.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een natuurlijk en huideigen zuur, dat de unieke 
eigenschap bezit om grote hoeveelheden vocht te binden. Het kan 
tot meer dan duizend keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. 
Het netvlies van het menselijke oog bestaat bijvoorbeeld voor 98 
procent uit water dat slecht aan 2 procent hyaluronzuur gebonden 
is.  Hierdoor zorgt het in de huid voor een spectaculaire hydratatie 
en geeft een ‘opvullend’ effect aan de huid. De huid wordt elastisch 
en stevig. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt talgregulerend, ontsmet 
de huid, maakt de huid strakker en verstevigt. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt 
het bindweefsel en stimuleert de doorbloeding. Zeer 
geschikt voor een vette en verstopte huid. Ook zorgt 
citroengras voor een vitaliserende werking en een 
verfrissend gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen (na de reiniging 
met de Cleanser en de Toner op het gezicht, hals 
en decolleté) en met zachte cirkelende bewegingen 
inmasseren. 
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AGE DEFENSE N 
Nutr i  Advance Cream

Deze rijke crème met een zachte, frisse geur wordt snel 
door de huid opgenomen. De bijzondere en natuurlijke 
ingrediënten zoals karitéboter, aminozuren, vitamines, squalaan 
en macadamia-olie gaan huidveroudering tegen, verstevigen 
de huid en zorgen voor een minimalisering van fijne lijntjes en 
rimpels. De weerstand van de huid wordt verbeterd en het 
vochtgehalte op peil gehouden. De huid voelt soepel aan en 
krijgt een jeugdige uitstraling.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Squalaan

Wordt gewonnen uit o.a. olijfolie en komt van nature voor in talg. 
Helpt de NMF (Natural Moisturizing Factor) in de huid op peil te 
houden, maakt deze zacht en soepel en wordt snel opgenomen. 

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Macadamia-olie

Dit geldt als de uitgelezen olie voor droge, broze en gevoelige huid, 
doordat de vetzurensamenstelling gelijk is aan die van menselijk talg. 
Het maakt de huid gladder, zachter, herstelt de huid en beschermt 
de NMF (Natural Moisturizing Factor). Macadamia-olie biedt 
bovendien bescherming tegen UV-straling.

Karitéboter 

Bevat uitstekende hydraterende eigenschappen, werkt sterk 
ontstekingsremmend en celvernieuwend, reduceert littekenweefsel 
en wordt effectief toegepast bij psoriasis, eczeem, huidirritatie en 
zwangerschapsstriemen. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt 
het bindweefsel en stimuleert de doorbloeding. Zeer 
geschikt voor een vette en verstopte huid. Ook zorgt 
citroengras voor een vitaliserende werking en een 
verfrissend gevoel.

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt 
talgregulerend, ontsmet de huid, maakt de huid 
strakker en verstevigt. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen (na de reiniging 
met de Cleanser en de Toner op het gezicht, hals 
en decolleté) en met zachte cirkelende bewegingen 
inmasseren. 
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AGE DEFENSE E
Eye Cream

Een regenererende crème voor oog- en lippencontour. De 
toegevoegde vitamines en onverzadigde vetzuren zorgen 
voor een verstevigde huid, een vermindering van lijntjes en 
rimpels en gaan het verouderingsproces tegen. De delicate 
huid rondom de ogen en lippen wordt verzorgd en krijgt een 
jeugdige uitstraling.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Squalaan 
Wordt gewonnen uit o.a. olijfolie en komt van nature voor in talg. 
Helpt de NMF (Natural Moisturizing Factor) in de huid op peil te 
houden, maakt deze zacht en soepel en wordt snel opgenomen. 

Karitéboter 

Bevat uitstekende hydraterende eigenschappen, werkt sterk 
ontstekingsremmend en celvernieuwend, reduceert littekenweefsel 
en wordt effectief toegepast by psoriasis, eczeem, huidirritatie en 
zwangerschapsstriemen. 

Murumuruboter

Werkt als huidverzachtend, hydraterend, is geweldig voor een droge 
huid en trekt goed in. Werkt anti-aging, herstelt de elasticiteit van 
de huid, bevat veel anti-oxidanten en is anti-bacterieel, anti-viraal 
en anti-allergeen. Uitermate geschikt voor psoriasis, eczeem en een 
extreem droge huid. 

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Macadamia-olie

Dit geldt als de uitgelezen olie voor droge, broze en gevoelige huid, 
doordat de vetzurensamenstelling gelijk is aan die van menselijk talg. 
Het maakt de huid gladder, zachter, herstelt de huid en beschermt 
de NMF (Natural Moisturizing Factor). Macadamia-olie biedt 
bovendien bescherming tegen UV-straling.

Jojoba-olie 

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E 
die onstekingsremmend, talg regulerend, bacteriedodend 
en UV-beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij 
eczeem, psoriasis, geirriteerde huid, vette huid en de ouder 
wordende huid.

Cacaoboter

Cacaoboter zit vol anti-oxidanten die helpen bij een snelle 
genezing van de huid en gaat huidveroudering tegen. Het 
verzacht de geïrriteerde huid en voedt en hydrateert de 
droge huid.

Açai-olie

Voedzame olie van de Açaibes is zeer rijk aan anti-
oxidanten, de vitaminen B1, B2, B3, C en de mineralen ijzer, 
kalium en calcium. Dankzij de vele omegavetzuren werkt 
de olie intens hydraterend en beschermt het bindweefsel. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, werkt talgregulerend, 
ontsmet de huid, maakt de huid strakker en verstevigt. 

GEBRUIKSAANWIJZING

‘s Morgens en ‘s avonds na het reinigen naar behoefte 
aanbrengen rondom de ogen en met zachte cirkelende 
bewegingen inmasseren.
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AGE DEFENSE C
Rich Clay Mask

Een intens reinigend, ontstekingsremmend en hydraterend 
masker dat de huid doorbloedt en verfrist. Het resultaat is 
een schone, gezonde en frisse huid. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kaoline

Deze klei heeft een reinigende, vuilabsorberende en zacht 
exfoliërende werking zonder de huid uit drogen. Tevens is kaoline 
rijk aan verschillende mineralen en sporenelementen zoals ijzer, 
calcium en magnesium.

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoudt de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Jojoba-olie

Een luchtige olie met een hoge concentratie vitamine E die 
ontstekingsremmend, talgregulerend, bacteriedodend en UV-
beschermend werkt. Jojoba-olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, 
geïrriteerde huid, vette huid en de ouder wordende huid. 

Karitéboter 

Bevat uitstekende hydraterende eigenschappen, werkt sterk 
ontstekingsremmend en celvernieuwend, reduceert littekenweefsel 
en wordt effectief toegepast by psoriasis, eczeem, huidirritatie en 
zwangerschapsstriemen. 

Tijm

Tijm heeft een zeer goede anti-bacteriële werking en is uitermate 
geschikt om bijvoorbeeld acne of een vette en onzuivere huid te 
behandelen. Het stimuleert de bloedsomloop en reguleert de 
talgproductie.

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt 
het bindweefsel en stimuleert de doorbloeding. Zeer 
geschikt voor een vette en verstopte huid. Ook zorgt 
citroengras voor een vitaliserende werking en een 
verfrissend gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Na de reiniging van gezicht, hals en decolleté in een 
dikke laag aanbrengen. Laat dit 15-30 minuten inwerken 
en spoel daarna met lauwwarm water het masker af. 
Dit masker kan naar behoefte meerdere malen per 
week aangebracht worden als extra verzorging. 
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AGE DEFENSE D
Detoxi fy ing Gel  Mask

Een krachtig werkend masker voor elk huidtype. Door de 
hoge concentratie chlorella in dit masker wordt de huid 
sterk ontgift en verstevigd.  De huid wordt doorbloedt 
en intens gehydrateerd, de elasticiteit wordt verbeterd en 
de huidstructuur wordt gladder en fijner. De huid oogt 
ontstresst, ontspannen en stralend. Een ware ‘superfood’ 
voor de huid!

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Chlorella 

Chlorella is een zoetwateralg die bekend staat als een superfood 
voor de huid die krachtig werkt om vroegtijdige huidveroudering 
tegen te gaan. Het is rijk aan aminozuren, omega 3, mineralen en 
anti-oxidanten als vitamine A, B en C. Deze werkstoffen verbeteren 
de celregeneratie en neutraliseren vrije radicalen en zonneschade. 
Het verbetert de stevigheid, weerstand en elasticiteit van de huid, 
verzacht roodheid en irritatie veroorzaakt door couperose, rosacea 
en psoriasis, het ontgift de huid en reinigt tot diep in de poriën. Bij 
regelmatig gebruik wordt de huid daadwerkelijk steviger, stralend 
en oogt jaren jonger. 

Aloë Vera

Aloë vera is zeer hydraterend en bevat vele belangrijke mineralen 
voor de huid.  Bovendien werkt aloë vera kalmerend bij een 
geïrriteerde of gevoelige huid en zorgt voor een glans op het gelaat. 
Het bevat veel vitaminen (A, C en E) die het huidverouderingsproces 
vertragen en bescherming bieden tegen zonneschade.

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Na de reiniging met Clean en Toner (en eventueel 
Passion Scrub) het masker aanbrengen in een 
gelijkmatige dikke laag.  15-20 minuten laten inwerken 
en afspoelen met ruim water. Goed schudden voor 
elk gebruik. 
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AGE DEFENSE H
Hydrat ing Gel  Mask

Een vederlicht en verfrissend vochtmasker, voor ieder huidtype. 
De aloë vera in dit masker werkt als sterke hydratatiebooster 
die de huid ontspant, kalmeert en binnen enkele minuten 
voor een stralende en helderende huid zorgt.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Aloë Vera

Aloë vera is zeer hydraterend en bevat vele belangrijke mineralen 
voor de huid.  Bovendien werkt aloë vera kalmerend bij een 
geïrriteerde of gevoelige huid en zorgt voor een glans op het gelaat. 
Het bevat veel vitaminen (A, B en E) die duidelijk de huidveroudering 
remmen en biedt bescherming tegen zonschade.

Multivitaminen- en mineralencomplex

Het vitamine B-complex verbetert de celademhaling, de overdracht 
van zenuwimpulsen en kalmeert irritaties. Vitamine A repareert 
verslechterde huid, vertraagt de celveroudering en verzorgt de droge 
huid. Vitamine E werkt anti-oxiderend en vertraagd celveroudering. 
Vitamine H versterkt de structuur van het weefsel en ondersteunt 
de celvernieuwing intensief.  Vitamine C heeft een sterk anti-
oxidatieve werking, stimuleert collageen- en elastineaanmaak en 
zorgt voor een frisse, heldere teint. 
De mineralen in dit masker hebben een versterkende, kalmerende 
en ontspannende werking. 

Melkzuur

Werkt gladmakend, verfijnend en hydraterend. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Na het reinigen van het gezicht, hals en decolleté in 
een dikke laag aanbrengen. Laat het masker 15-30 
minuten inwerken. Spoel het masker vervolgens af met 
lauwwarm water.  Het masker kan meerdere malen 
per week aangebracht worden. 
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ALGINAATMASKER

Het alginaatmasker is een product dat uitsluitend in de salon 
gebruikt wordt. Dit masker reinigt tot diep in de poriën en 
verbetert het immuunsysteem van de huid. De vochtopname 
wordt verbeterd en de aanmaak van collageen en elastine 
wordt bevorderd. Het ontspant de huid en werkstoffen die 
onder het masker aangebracht worden tot diep in de huid 
gebracht.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kiezelaarde

Kiezelaarde bestaat voor een groot deel uit diatomen, fossiel 
geworden phytoplankton. Kiezelaarde heeft de unieke eigenschap 
om bacteriën te weren en te doden. Kiezelaarde werkt bovendien 
als een zachte exfoliant en voedt de huid met waardevolle mineralen 
zoals calcium, magnesium, zink, koper, selenium en fosfor. 

Spirulina (zeealg)

Van alle voedingsmiddelen op aarde behoort spirulina tot de rijkste 
natuurlijke vitaminen- en mineralenbronnen en anti-oxidanten 
ter wereld. Spirulina heeft een ontgiftende werking, bevordert 
de vochtopname van huidcellen en bevordert de elasticiteit. 
Spirulinacellen hebben geen buitenste celwand en kunnen daardoor 
snel en goed door de huid dringen. Het bevordert celvernieuwing 
en stimuleert het metabolisme van de huid. Het wordt daarom 
ook vaak toegepast om wondheling te versnellen en littekentjes te 
verminderen.  

Acerola

Acerola is een kersensoort met een zeer hoge concentratie 
Vitamine C. Acerola bevat een grote hoeveelheid anti-oxidanten, 
zorgt voor een verbeterde aanmaak van collageen en elastine en 
het vergroot de vochtopnamecapaciteit van de huid. Op de huid 
aangebracht heeft het een zeer verhelderende werking.

GEBRUIKSAANWIJZING

Neem een kom en een spatel. Vul de kom met ca. 4 
eetlepels (afhankelijk van de grootte van het gezicht 
meer of minder) en meng dit met koud water totdat 
het de consistentie heeft van dikke pap die bijna niet 
van de spatel glijdt. Breng het masker vervolgens snel in 
een gelijkmatige laag over het gelaat aan. Hierbij kunnen 
zelfs de ogen, wenkbrauwen en mond bedekt worden. 
Nadat het masker 15 minuten is ingewerkt, heeft het 
een rubberachtige substantie gekregen. In deze toestand 
kan het masker gemakkelijk in zijn geheel van het gezicht 
verwijderd worden.
Let op: Het alginaatmasker mag niet door de gootsteen 
gespoeld worden omdat dit verstopping kan veroorzaken. 
Gooi het masker en de restanten altijd in de afvalbak. 



21

PASSION SCRUB
Face & Body

De combinatie van kokosolie en suikerriet geeft dit product 
de bijzondere eigenschap om dode huidcellen te verwijderen 
en tegelijkertijd de onderliggende huidlagen te ontzien. Zodra 
de peeling met water in aanraking komt, ontstaat er een 
aangenaam schuim. Het eindresultaat is een zijdezachte en 
schone huid.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Suikerriet

Suikerriet is zeer goed door de huid te verdragen. Het beschermt 
de huid voor overtollig vet en vochtverlies. De microkristallen zijn 
uitermate geschikt om op een zachte manier dode huidcellen te 
verwijderen. Suikerriet is zelfs voor de meest gevoelige huid geschikt 
en zorgt niet voor irritaties. 

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Passiebloemolie

Passiebloemolie is rijk aan anti-oxidanten zoals vitamine C en 
B-complex, heeft een vochtregulerende en anti-verouderende 
werking. Werkt rustgevend, kalmerend en ontstekingsremmend. 

Vitamine E

Vitamine E heeft een sterke anti-oxidatieve werking, verbetert 
de bloedsomloop en de natuurlijke hydratatie van de huid. Het 
vertraagt celveroudering en vermindert de afbraak van collageen 
en elastine in de dermis. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt het bindweefsel 
en stimuleert de doorbloeding. Zeer geschikt voor een vette 
en verstopte huid. Ook zorgt citroengras voor een vitaliserende 
werking en een verfrissend gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik op het gezicht wordt de scrub licht 
opgeschuimd met lauwwarm water totdat de 
suikerrietkorrels zijn opgelost. Daarna op de gereinigde, 
vochtige huid met kleine cirkelende bewegingen 
aanbrengen.  Laat 5-10 minuten intrekken en spoel 
vervolgens af. Breng tot slot een warm kompres aan 
om de resterende oliën van de huid te verwijderen.

Voor gebruik op het lichaam hoeft de scrub niet eerst 
opgeschuimd te worden, maar kan deze gelijk worden 
aangebracht op de vochtige huid. Na gebruik met 
warm water afspoelen.

TIP VOOR IN DE SALON

Voor een extra intense werking kan deze scrub op de 
volgende manier als pakking aangebracht worden: 

(1) Een hoeveelheid scrub met warm water in de 
hand vermengen totdat de korrels zijn opgelost en 
vervolgens op de huid aanbrengen. (2) Huishoudfolie 
in de vorm van een kompres op de huid aanbrengen 
waarbij neus en mond vrijgelaten worden. (3) Over 
de folie een warm goed uitgewrongen kompres 
aanbrengen. (4) Vervolgens een droge handdoek over 
het geheel leggen om de warmte vast te houden. Let 
hierbij ook op de uitsparing van de neus en de mond. 
(5) 5-10 minuten laten intrekken.
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PASSION BODY CREAM
L i f t ing & Nutr ient

Een voedende en verstevigende lichaamscrème. De crème 
trekt gemakkelijk in en laat een mooie glans en een fijn gevoel 
op de huid achter. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende kokosvet 
goed doorbloed en behoud de gezonde uitstraling. Fijne lijntjes en 
rimpels vervagen, de hydratatie van de huid wordt gereguleerd en 
huidonzuiverheden worden verminderd. 

Passiebloemolie

Passiebloemolie is rijk aan anti-oxidanten zoals vitamine C en B 
complex, heeft een vochtregulerende en anti-verouderende 
werking. Werkt rustgevend, kalmerend en ontstekingsremmend. 

Cacaoboter

Cacaoboter zit vol anti-oxidanten die helpen bij een snelle genezing 
van de huid en gaan huidveroudering tegen. Verzacht de geïrriteerde 
huid en voedt en hydrateert de droge huid. 

Murumuruboter

Werkt als huidverzachtend, hydraterend, is geweldig voor een droge 
huid en trekt goed in. Werkt anti-aging, herstelt de elasticiteit van 
de huid, bevat veel anti-oxidanten en is anti-bacterieel, anti-viraal 
en anti-allergeen. Uitermate geschikt voor psoriasis, eczeem en een 
extreem droge huid. 

Karitéboter 

Bevat uitstekende hydraterende eigenschappen, werkt sterk 
ontstekingsremmend en celvernieuwend, reduceert littekenweefsel 
en wordt effectief toegepast by psoriasis, eczeem, huidirritatie en 
zwangerschapsstriemen. 

Jojoba-olie 

Een luchtige olie met een hoge concentratie 
vitamine E die ontstekingsremmend, talgregulerend, 
bacteriedodend en UV-beschermend werkt. Jojoba-
olie werkt goed bij eczeem, psoriasis, geïrriteerde huid, 
vette huid en de ouder wordende huid. 

Munt, lavendel, kamfer

Een combinatie van munt, lavendel en kamfer 
werkt ontstekingsremmend, koelend, verfrissend en 
verzachtend. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Als dagelijks gebruik voor het gehele lichaam, handen 
en voeten. 
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BODY OIL NO. 2
Lavender

De combinatie van lavendel, kamfer en munt zorgen voor 
een verfrissend en ontspannen gevoel. De voedende en 
verzorgende lichaamsolie bevat waardevolle vitaminen en 
vetzuren die zorgen voor een zacht en soepel huidgevoel en 
verbeteren de elasticiteit van de huid.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Rijstkiemolie

Rijstkiemolie bevat een hoge concentratie van de onverzadigde 
vetzuren linolzuur en palmitinezuur. Het bevat veel vitamine E 
en een bijzonder hoge concentratie oryzanol. Deze combinatie 
zorgt voor een zeer goede anti-oxidatieve werking. Rijstkiemolie 
bevat een natuurlijke zonbescherming, werkt anti-verouderend en 
hydraterend is bij uitstek geschikt om de gevoelige huid te kalmeren.

Kamfer

Kamfer werkt verkoelend en verfrissend. 

Lavendel

Lavendel werkt sterk ontstekingswerend, ontstekingsremmend, 
en werkt goed tegen schimmels en bacteriën. Een onzuivere huid 
wordt gekalmeerd, oneffenheden worden glad gemaakt en het 
huidbeeld wordt in zijn geheel verbeterd. 

Munt

Werkt opwekkend, ontstekingsremmend en verzachtend. 

Vitamine E

Vitamine E heeft een sterke anti-oxidatieve werking, verbetert 
de bloedsomloop en de natuurlijke hydratatie van de huid. Het 
vertraagt celveroudering en vermindert de afbraak van collageen 
en elastine in de dermis. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken als dagelijkse lichaamsverzorging, als 
badolie of als massageolie. 
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BODY OIL NO. 5
Orange

Een fruitige mix van sinaasappel en grapefruit. Verstevigt en 
stimuleert de huid. De voedende en verzorgende lichaamsolie, 
bevat waardevolle vitaminen en essentiële vetzuren die 
zorgen voor een zacht en soepel huidgevoel en verbeteren 
de elasticiteit van de huid.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Rijstkiemolie

Rijstkiemolie bevat een hoge concentratie van de onverzadigde 
vetzuren linolzuur en palmitinezuur. Het bevat veel vitamine E 
en een bijzonder hoge concentratie oryzanol. Deze combinatie 
zorgt voor een zeer goede anti-oxidatieve werking. Rijstkiemolie 
bevat een natuurlijke zonbescherming, werkt anti-verouderend en 
hydraterend is bij uitstek geschikt om de gevoelige huid te kalmeren.

Sinaasappelschilolie

Sinaasappelschilolie werkt kalmerend op zenuwen, humeur en 
huid. Het heeft een anti-oxidatieve en verstevigende werking door 
vitamine C, het maakt de huid stralend en heeft een talgregulerende 
werking. 

Grapefruitschilolie

Stimuleert bloed- en lymfecirculatie, heeft een talgregulerende 
werking, maakt de huid glad, vermindert de zichtbaarheid van 
cellulite en verstevigt de huid. Verlicht spier- en gewrichtspijn.

Vitamine E

Vitamine E heeft een sterke anti-oxidatieve werking, verbetert 
de bloedsomloop en de natuurlijke hydratatie van de huid. Het 
vertraagt celveroudering en vermindert de afbraak van collageen 
en elastine in de dermis. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken als dagelijkse lichaamsverzorging, als 
badolie of als massageolie. 
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SHOWER GEL
Al l  sk in  types

Verzorgende en vitaliserende douchegel met bijzonder 
gladmakende en hydraterende eigenschappen.

ACTIEVE INGREDIËNTEN

Kokosolie

De huid wordt door het gebruik van laurinzuurhoudende 
kokosvet goed doorbloed en behoud een gezonde uitstraling. Het 
vochtgehalte van de huid wordt gereguleerd en huidonzuiverheden 
worden verminderd. 

Olijfolie

Lipidecomponenten maken de huid zacht, jong en soepel en 
hebben een egaliserende werking. 

Açai-olie

Deze olie is rijk aan anti-oxidanten, Vitamine C, B1, B2 en B3 
en tevens aan mineralen zoals ijzer, kalium en calcium. De anti-
oxidanten beschermen bindweefsels zoals collageen. Ook werkt 
açai-olie buitengewoon hydraterend. 

Citroengrasolie

Heeft een zeer huidverstevigende functie. Verstevigt het bindweefsel 
en stimuleert de doorbloeding. Zeer geschikt voor een vette 
en verstopte huid. Ook zorgt citroengras voor een vitaliserende 
werking en een verfrissend gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dagelijks onder de douche gebruiken. Voor extra 
zachte handen ook te gebruiken als handzeep.
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