
 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzingen samples 

o Organic Argania Multi Repair Crème 
De Argan Multi Repair Crème is een hydraterende anti-aging crème die dag en nacht verzorgt. De Multi 

Repair Crème ondersteunt het herstel van de beschadigde of schrale huid en is rijk aan biologische 

ingrediënten. Het UVA filter beschermt de huid tegen de schadelijke effecten van daglicht. 

o Organic Argania Anti Rimpel Ageless Protection Cream 
De Argan Anti-Rimpel Crème beschermt de huid tegen de gevolgen van het ouder worden door 

biologische Sheabutter, Jojobaolie, Arganolie en Calendulaolie. De aanwezige ceramides zorgen voor een 

optimale vochtregulering en Q10 verbetert de huidstructuur door herstel van elasticiteit en stevigheid. 

Daarnaast beschermt het UVA filter de huid tegen de schadelijke effecten van daglicht. 

o Organic Argania Antioxidanten Serum 
Het Argan Antioxidanten Serum heeft een hydraterende gelstructuur. De in het serum aanwezige 

liposomen, gevuld met heilzame Aloë Vera en antioxidanten uit Edelweiss extract sluizen de werkzame 

stoffen de huid in. Zo ondersteunt het serum de elasticiteit van de huid, gaat het rimpelvorming tegen en 

herstelt het de vermoeide, vochtarme huid. Gebruik het serum op een gereinigde huid voordat je je dag- 

of nachtverzorging opbrengt. Het serum zorgt er namelijk voor dat de opvolgende verzorging zijn werk 

extra goed kan doen. 

o Organic Argania Facelifting Masker  
Het Argan Facelifting Masker is geschikt voor de vermoeide, schrale, vochtarme of ouder wordende huid 

en geeft de huid nieuwe veerkracht door biologische oliën en kruiden, zoals jojobaolie, avocado-olie en 

teunisbloem. Het Argan Facelifting Masker, dat direct een vitaliserend effect heeft, verfrist en verzacht. 

Een wekelijks masker houdt de huid in topconditie. 

o Organic Argania Dagcrème 

De Argan Balancing Dagcrème hydrateert en verzorgt dankzij een combinatie van biologische 

ingrediënten, zoals jojobaolie, sheabutter, sanddorn, witte thee extract en kamille. Deze hydraterende, 

vitaliserende dagcrème ondersteunt het biologische evenwicht van de huid. Het is dagelijks de meest 

volwaardige verzorging van de huid voor alle huidtypen tot ongeveer 30 jaar. 

o Organic Argania Nachtcrème 

De Argan Balancing Nachtcrème 50ml met jojobaolie en avocado-olie verzorgt intens en herstelt zeer 

krachtig het biologische evenwicht van de huid. De Argan Balancing Nachtcrème is gedurende de nacht de 

meest volwaardige verzorging van de huid tot ongeveer 30 jaar. 

o Organic Argania Dag- en Nachtcrème 

De Dag- en Nachtcrème is de meest volwaardige verzorging voor de normale, droge en gevoelige huid in 

één potje. De crème bevat onder andere amandelolie en druivenpitolie. Deze oliën zorgen ervoor dat de 

huid herstelt en intens gevoed wordt gedurende de nacht. Gedurende de dag zorgt het hoge gehalte 

jojobaolie in combinatie met de Meadowfoamolie voor een optimale hydratatie en bescherming van de 

huid tegen invloeden van buitenaf. 



o Organic Argania Oogcrème 

De Argan Oogcrème hydrateert en beschermt de tere huid rondom de ogen dag en nacht op uiterst 

zachte en milde wijze. 

o Aloë Vera Gel 

De toepassingen van Aloë Vera zijn eindeloos vanwege de intens hydraterende en verzachtende 

eigenschappen. Zo kan de verfrissende Aloë Vera Gel worden gebruikt als bescherming tegen UV-stralen, 

maar werkt het ook verkoelend en herstellend bij zonnebrand. Daarnaast heeft de kalmerende gel een 

zeer positief effect op het herstellende vermogen van de huid. 

o Organic Minerals Multi Use Butter 

Natuurzuivere Multi Use Butter is een ambachtelijk product met zeer veel toepassingen. De Butter 

bestaat voor 100% uit Sheabutter en koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en 

Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. Multi Use Butter maakt zelfs de meest extreem droge en 

vochtarme huid weer soepel, zijdezacht en heerlijk comfortabel. Door de toevoeging van essentiële oliën 

werkt Multi Use Butter heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen. 

o Organic Minerals Beengel 

De Organic Minerals Beengel ontspant de vermoeide, zware en onrustige benen. De Beengel draagt bij 

aan soepele aderen en het behoud van een sterke vaatwand. Daarnaast bevordert het een goede 

doorbloeding van de haarvaten. De krachtige aromaoliën hebben een cosmetische verzorging op 

spataderen. 

o Organic Minerals Voetenbalsem 

De Organic Minerals Voetenbalsem met heilzame kruidenextracten, ijslandsmos, thijm en kostbare 

aroma- en plantenoliën herstelt krachtig en verzorgt de droge, ruwe, gevoelige en vermoeide huid en 

werkt effectief tegen zweetvoeten. 

o Organic Minerals Zonnemelk 
De biologische Organic Minerals Zonnemelk beschermt de huid tegen UVA- en UVB-straling dankzij de 

natuurzuivere bestanddelen Zinkoxide en Titaandioxide. De zonnemelk is nano-vrij en smeert goed uit, 

zéker nadat op de huid éérst Multi Use Oil of Rose Water Skin Spray is aangebracht. 

o Organic Minerals Rose Water Skin Spray 

De biologische Rose Water Skin Spray heeft een samentrekkende, tonifiërende, celvernieuwende en 

verzachtende werking op de huid.  

o Organic Minerals Dode Zee Water 

De mineralen in Dode Zee Water hebben een ontspannende en hydraterende werking en voeden de huid. 

Daarnaast zorgt het voor een open verbinding tussen de verschillende huidlagen waardoor 

verzorgingsproducten dieper kunnen doordringen in de huid. 

o Organic Minerals Multi Use Oil 

De Multi Use Oil bestaat uit vier soorten 100% natuurzuivere, koudgeperste basisoliën van de eerste 

persing. Alle producten bevatten amandel-, avocado-, jojoba- en druivenpitolie. In de Rijstkiemlijn wordt 

rijstkiemolie gebruikt in plaats van amandelolie. De olie laat geen vettig laagje achter waardoor de huid 

zijdezacht en heerlijk soepel aanvoelt.  

o Organic Minerals Face Scrub 

Natuurzuivere Face Scrub is een effectieve gezichtsscrub die zowel als peeling en als verzorging werkt. 

Gebruik de Face Scrub met water. 


