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Organic Argania Reinigingsmelk 
 

Algemene introtekst De Argan Reinigingsmelk is een zachte en 

milde reiniging voor gelaat en decolleté. Door de toepassing van 

heilzame kruiden, aroma-oliën en voedende biologische 

ingrediënten, zoals Jojobaolie en Aloë Vera, wordt het biologische 

evenwicht van de huid hersteld. 

Huidtype De Argan Reinigingsmelk is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing De Argan Reinigingsmelk is een zachte en milde 

oppervlakte reiniging voor de huid. Het verzorgt en herstelt het 

biologisch evenwicht van de huid. De Jojobaolie verzorgt, werkt 

ontstekingsremmend, vertraagt de talgafgifte en reguleert de 

vochtbalans. De Aloë Vera verzacht en is heilzaam. Door de 

samenstelling van de melk is het een ideaal product om vuil en make-up van de huid te verwijderen. 

Combineer dit product altijd met de Argan Reinigingslotion. De Reinigingslotion verwijdert restjes 

Reinigingsmelk en verfrist en verzacht.  

Gebruik  

Salon 

Breng de reinigingsmelk ruim aan op de huid en masseer licht in. Laat even intrekken en reinig 

daarna het gelaat met een lichtvochtige compresdoek. 

Thuis 

Breng de reinigingsmelk 's ochtends en 's avonds ruim aan op de huid en masseer licht in. Laat even 

intrekken en reinig daarna het gelaat met de Argan Reinigingslotion aangebracht op een lichtvochtig 

wattenschijfje. 

Verkrijgbaar in 30ml, 150ml en 500ml 

Belangrijkste ingrediënten Zonnebloemolie*, Macadamiaolie*, Amandelolie*, Olijfolie*, Jojobaolie*, 

Aloë Vera*, Cocosolie*, Sheabutter*, Calendula extract*, Kamille extract*, Smeerwortel*, Sanddorn, 

Tea Tree, Salie, Elemi, Marjolein en Witte thee * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Alcohol***, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*, 

Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Parfum**, Butyrospermum Parkii Butter*, Sodium Stearoyl 

Glutamate, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, 

Sodium Benzoate, Disodium Cocoyl Glutamate, Plantago Major Leaf Extract*, Sodium Cocoyl 

Glutamate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Tocopherol, 

Avena Sativa Bran Extract*, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, 

Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Citric Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Lactic Acid, Daucus 

Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt ** 

bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere oorsprong  

 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/reinigingsmelk-500-1.jpg
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Organic Argania Reinigingslotion 
 

Door toepassing van heilzame kruiden, aroma-oliën en 

verzachtende biologische ingrediënten, zoals Rozenwater en Aloë 

Vera, wordt het biologische evenwicht van de huid hersteld. De 

Argan Reinigingslotion reinigt zacht en mild tot diep in de poriën, 

verfrist, bevordert een natuurlijke doorbloeding en heeft een zacht 

verkoelend effect. 

Huidtype De Argan Reinigingslotion is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing De Argan Reinigingslotion is een milde en verfrissende 

reiniging voor de huid en herstelt het biologische evenwicht van de 

huid. Gebruik de lotion om laatste restjes vuil en achtergebleven 

Argan Reinigingsmelk van de huid te verwijderen. Gebruik de Lotion 

altijd in combinatie met de Argan Reinigingsmelk. De Argan Reinigingslotion verfrist, heeft een 

verkoelend effect en bevordert een natuurlijke doorbloeding. Het Rozenwater verzacht en verfrist 

daar waar de Aloë Vera kalmeert, verzacht en huidirritaties vermindert. 

Let op! Bij Hooikoorts of een pollenallergie kan de lotion nog weleens prikkelen. Neem in dat geval 

Rose water Skin Spray als alternatief. 

Gebruik  

Salon 

Schudden voor gebruik. Breng, na gebruik van de Argan Reinigingsmelk, de Argan Reinigingslotion 

aan op een lichtvochtig wattenschijfje en reinig de huid. 

Thuis 

Schudden voor gebruik. Breng, na gebruik van de Argan Reinigingsmelk, de Argan Reinigingslotion 's 

ochtends en 's avonds aan op een lichtvochtig wattenschijfje en reinig de huid. 

Verkrijgbaar in 30ml, 150ml en 500ml 

Belangrijkste ingrediënten Rozenwater*, Aloë Vera*, Kamille extract*, Menthol, Lavendel, 

Hamamelis extract*, Eikenbast, Eucalyptus, Manuka-olie, Marjolein en Salvia* * uit gecontroleerde 

biologische teelt 

INCIS Aqua, Rosa Damascena Flower Water*, Alcohol***, Glycerin, Caprylyl/ Capryl Wheat 

Bran/Straw Glycosides, Levulinic Acid, Polyglyceryl-5 Oleate, Sodium Levulinate, Fusel Wheat 

Bran/Straw Glycosides, Phytic Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, 

Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum**, Calendula Officinalis Flower Extract*, Potassium 

Sorbate, Quercus Robur Bark Extract*, Sodium Benzoate, Glyceryl Caprylate, Lavandula Hybrida 

Grosso Herb Oil, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract*, Lactic Acid * uit gecontroleerde biologische teelt 

** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere oorsprong 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/reinigingslotion-500-1.jpg
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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.  

Huidtype Het Argan Antioxidanten Serum is geschikt voor alle 

huidtypen vanaf 25 jaar.  

Toepassing Het Argan Antioxidanten Serum is een hydraterende en 

vitaliserende boost voor je huid. Gebruik het Serum bij anti-aging en 

voor een krachtige hydratatie van de huid.  

Gebruik  

Salon 

Breng het Argan Antioxidanten Serum met de vingertoppen dun aan op de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng het Argan Antioxidanten Serum iedere ochtend en avond met de vingertoppen dun aan op de 

gereinigde huid, vóór het gebruik van de gewenste Argan Crème (Dagcrème, Nachtcrème, Dag- en 

Nachtcrème in 1, Anti-Rimpel Crème of Multi-Repair Crème).  

Verkrijgbaar in 50ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Aloë Vera*, Liposomen, Calendula olie*, Cederhout en Kamille * uit 

gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Leontopodium Alpinum Extract, Alcohol***, Chondrus Crispus 

Powder, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Lecithin, 

Potassium Sorbate, Parfum**, Calendula Officinalis Flower Extract*, Phytic Acid, Sodium Benzoate, 

Lactic Acid, Juniperus Mexicana Oil, Citric Acid, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Lavandula Hybrida 

Grosso Herb Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere 

oorsprong 

  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/serum-200.jpg
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Organic Argania Balancing 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. Bij een rode en 

gevoelige huid ondersteunen Calendula extract en Aloe Vera bij het in 

balans brengen van de huid. Het is dagelijks de meest volwaardige 

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

Huidtype Argan Balancing Dagcrème is geschikt voor alle huidtypen tot 

ongeveer 30 jaar. 

Toepassing De Argan Balancing Dagcrème verzorgt, beschermt en ondersteunt het biologisch 

evenwicht van de huid. De Jojobaolie verzorgt, werkt ontstekingsremmend, vertraagt de talgafgifte 

en reguleert de vochtbalans. Het Witte Thee Extract bevat veel anti-oxidanten.  

Gebruik 

Salon 

Breng de Argan Balancing Dagcrème met de vingertoppen aan op de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Balancing Dagcrème 's 

ochtends aan op de huid. Breng vóór de Dagcrème eventueel het Argan Antioxidanten Serum aan.   

Verkrijgbaar in 50ml 

Belangrijkste ingrediënten Jojobaolie*, Macadamiaolie*, Zonnebloemolie*, Sheabutter*, Cocosolie*, 

Aloë Vera*, Amandelolie, Avocado-olie*, Sanddornolie, Teunisbloemolie*, Witte thee extract, 

Kamille extract*, Marjolein en Salvia * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil*, Cocos Nucifera 

Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Butyrospermum Parkii 

Butter*, Oenothera Biennis Oil*, Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol***, Cetyl Palmitate, Limnanthes 

Alba Seed Oil, Cetyl Alcohol, Parfum**, Argania Spinosa Kernel Oil*, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, 

Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Xanthan Gum, Calendula Officinalis Flower Extract*, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice Powder*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Tocopherol, Equisetum 

Arvense Leaf Extract*, Phytic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Potassium Sorbate, Disodium 

Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Lavandula Hybrida 

Grosso Herb Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere 

oorsprong 

  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/dagcreme.jpg
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Organic Argania Balancing Nachtcrème  

 
De Argan Balancing Nachtcrème 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. 

Huidtype Argan Balancing Nachtcrème is geschikt voor alle huidtypen 

tot ongeveer 30 jaar. 

Toepassing De Argan Balancing Nachtcrème verzorgt, beschermt en 

ondersteunt het biologisch evenwicht van de huid. De Jojobaolie 

herstelt en werkt ontstekingsremmend. De Avocado-olie voedt, 

verzorgt en verzacht de huid.  

Gebruik 

Salon 

Breng tijdens een afspraak in de avond de Argan Balancing Nachtcrème met de vingertoppen aan op 

de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Balancing Nachtcrème ’s 

avonds voor het slapen gaan, aan op de huid. Breng vóór de Nachtcrème eventueel het Argan 

Antioxidanten Serum aan.  

Verkrijgbaar in 50ml 

Belangrijkste ingrediënten Jojobaolie*, Macadamia-olie*, Teunisbloemolie*, Avocado-olie*, 

Cocosolie*, Zonnebloemolie*, Sheabutter*, Amandelolie, Calendula extract*, Witte thee extract, 

Smeerwortel*, Hoefblad*, Heermoes* en Vitamine E * uit gecontroleerde biologische teelt  

INCIS Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Alcohol, 

Glycerin, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Persea 

Gratissima Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 

Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol***, Oenothera Biennis Oil*, Parfum**, Cetyl Palmitate, Levulinic 

Acid, P-Anisic Acid, Salicylic Acid, Sodium Levulinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Ascorbyl 

Palmitate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Cetyl Alcohol, Tocopherol, Phytic Acid, Disodium 

Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Equisetum Arvense Leaf Extract*, Symphytum 

Officinale Root Extract*, Tussilago Farfara Leaf Extract*, Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles, 

Limonene**, Camellia Sinensis Leaf Extract, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, 

Potassium Sorbate, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere 

oorsprong 

 

  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/nachtcreme.jpg
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Organic Argania Balancing Dag- en Nachtcrème  

 

De 100% natuurlijke Balancing Dag- en Nachtcrème van Botanical 

Beauty is de meest volwaardige verzorging voor de normale, droge 

en gevoelige huid in één potje. De crème bevat onder andere 

biologische 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 biologische 

Jojobaolie in combinatie met de Meadowfoamolie voor een 

optimale hydratatie en bescherming van de huid tegen invloeden 

van buitenaf. 

Huidtype Argan Balancing Dag- en Nachtcrème is geschikt voor alle 

huidtypen tot ongeveer 30 jaar.  

Toepassing De Argan Balancing Dag- en Nachtcrème verzorgt, beschermt en ondersteunt het 

biologisch evenwicht van de huid. De Jojobaolie verzorgt, werkt ontstekingsremmend, vertraagt de 

talgafgifte en reguleert de vochtbalans. De meadowfoamolie werkt hydraterend voor de huid, 

reduceert fijne lijntjes en rimpels, reduceert de transepidermal waterloss en vormt een 

beschermende laag over de huid. 

Gebruik 

Salon 

Breng de Argan Balancing Dag- en Nachtcrème met de vingertoppen aan op de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Balancing Dag- en 

Nachtcrème 's ochtends en ’s avonds aan op de huid. Breng vóór de Balancing Dag- en Nachtcrème 

eventueel het Argan Antioxidanten Serum aan.   

Verkrijgbaar in 50ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Jojobaolie*, Meadowfoam-olie, Amandelolie*, Druivenpitolie, 

Rijstkiemolie, Sheabutter*, Cocosolie*, Teunisbloemolie*, Argan olie* en Macadamia olie* * uit 

gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol***, Limnanthes Alba Seed 

Oil, Butyrospermum Parkii Butter*, Oryza Sativa Bran Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera 

Seed Oil, Persea Gratissima Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Alcohol***, Oenothera Biennis Oil*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, 

Rosa Canina Fruit Oil*, Parfum**, Cannabis Sativa Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, 

Cetyl Palmitate, Levulinic Acid, Ascorbyl Palmitate, P-Anisic Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, 

Chamomilla Recutita Flower Extract*, Equisetum Arvense Leaf Extract*, Hamamelis Virginiana 

Bark/Leaf Extract*, Tocopherol, Potassium Sorbate, Phytic Acid, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium 

Cocoyl Glutamate, Sodium Benzoate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Camellia Sinensis Leaf Extract, 

Citric Acid, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere 

aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere oorsprong 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/dag-en-nacht-200.jpg
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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. 

Huidtype De Argan Multi Repair Crème is geschikt voor alle 

huidtypen vanaf ongeveer 30 jaar, maar is ook uitermate geschikt 

voor de huid die wat extra aandacht behoeft door huidproblemen. 

Toepassing De Argan Multi Repair Crème met UVA filter herstelt, 

revitaliseert en hydrateert. De Arganolie heeft een heilzame werking, 

hydrateert, verzacht en voedt. De Argan Multi Repair Crème is een 

ideale dag- en nachtverzorging voor de huid vanaf ongeveer 30 jaar én voor de huid die wat extra 

aandacht behoeft vanwege beschadiging of schraalheid. 

Het UVA filter in de Repair Crème beschermt de huid tegen de schadelijke effecten van daglicht. Let 

erop bij zonlicht de huid extra te beschermen tegen UVB straling met SPF. 

Gebruik 

Salon 

Breng de Argan Multi Repair Crème met de vingertoppen aan op de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Argan Multi Repair Crème 

’s ochtends en ’s avonds aan op de huid. Breng vóór de Argan Multi Repair Crème eventueel het 

Argan Antioxidanten Serum aan.   

Verkrijgbaar in 50ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Macadamiaolie*, Jojobaolie*, Sheabutter*, Cocosolie*, Arganolie*, Aloë 

Vera*, Calendula*, Avocado-olie*, Teunisbloemolie*, Rosehip*, Witte thee extract en plantaardige 

UVA filter * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Limnanthes Alba Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin, 

Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Persea Gratissima Oil*, 

Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Oenothera Biennis Oil*, Oryza Sativa Bran Oil, Parfum**, 

Rosa Canina Fruit Oil, Ectoin, Alcohol***, Cetyl Palmitate, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Xanthan Gum, 

Porphyra Umbilicalis Extract, Tocopherol, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis 

Leaf Juice Powder*, Ascorbyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Chamomilla Recutita Flower Extract*, 

Helianthus Annuus Seed Oil*, Ceramide Np, Citrus Reticulata Peel Oil, Phytic Acid, Limonene**, 

Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Disodium Cocoyl 

Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lactate, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb 

Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit gecontroleerde 

biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere oorsprong 

 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/repair-200.jpg
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Organic Argania Anti-Rimpel Crème  
 

De Argan Anti-Rimpel Crème beschermt de huid tegen de gevolgen 

van het ouder worden door biologische Sheabutter, Jojobaolie, 

Arganolie en Calendulaolie. De in de Argan Anti-Rimpel Crème 

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.  

Huidtype De Argan Anti-Rimpel Crème is geschikt voor alle 

huidtypen vanaf ongeveer 40 jaar.  

Toepassing De Argan Anti-Rimpel Crème bevat ceramides, 

lichaamseigen vetten die verantwoordelijk zijn voor de structuur en 

het functioneren van de huid. Bij het ouder worden neemt het aantal ceramides en hun werking af, 

wat nadelige gevolgen heeft voor de structuur van de huid. Dit geldt ook voor Q10, de 

energieleverancier van onze huid. Q10 is belangrijk bij de celstofwisseling en is een krachtige 

antioxidant. Ook Q10 neemt af bij het ouder worden. De Argan Anti-Rimpel Crème met UVA filter is 

daarom de ideale dag- en nachtverzorging voor de huid vanaf 40 jaar.  

Het UVA filter in de Argan Anti-Rimpel Crème beschermt de huid tegen de schadelijke effecten van 

daglicht. Let erop bij zonlicht de huid extra te beschermen tegen UVB straling met SPF. 

Gebruik 

Salon 

Breng de Argan Anti-Rimpel Crème met de vingertoppen aan op de gereinigde huid. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Argan Anti-Rimpel Crème 

’s ochtends en ’s avonds aan op de huid. Breng vóór de Argan Anti-Rimpel Crème eventueel het 

Argan Antioxidanten Serum aan.  

Verkrijgbaar in 50ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Macadamiaolie*, Sheabutter*, Jojobaolie*, Teunisbloemolie*, 

Amandelolie, Avocado-olie*, Aloë Vera*, Arganolie*, Rosehipolie*, Cocosolie*, Q10, Witte thee 

extract, plantaardige UVA filter, Ceramide, Equisetum* en Q10 * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Glycerin, Cetearyl 

Alcohol,Oenothera Biennis Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Aloe Barbadensis 

Leaf Extract*, Persea Gratissima Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol, 

Argania Spinosa Kernel Oil*, Cetyl Palmitate, Cocos Nucifera Oil*, Limnanthes Alba Seed Oil, Rosa 

Canina Fruit Oil*, Betaine, Parfum, Porphyra Umbilicalis Extract, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Salicylic 

Acid, Tocopherol, Equisetum Arvense Leaf Extract*, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Calendula 

Officinalis Flower Extract*, Sodium Lactate, Helianthus Annuus Seed Oil, Ceramide Np, Phytic Acid, 

Citronellol**,Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Linalool**, Sodium Cocoyl Glutamate, 

Lactic Acid, Disodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Ubiquinone, Potassium Sorbate * uit gecontroleerde 

biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere oorsprong 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/anti-rimpel-200.jpg
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Organic Argania Oogcrème  
 

De Argan Oogcrème hydrateert en beschermt de tere huid rondom 

de ogen dag en nacht op uiterst zachte en milde wijze door de 

heilzame kruiden en biologische koudgeperste oliën zoals Jojobaolie 

en Avocado-olie. De Argan Oogcrème is daarom zelfs geschikt voor 

de meest gevoelige huid. 

Huidtype De Argan Oogcrème is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing De uiterst zachte en milde hydraterende Argan 

Oogcrème voedt en beschermt. De Oogcrème werkt heilzaam bij 

kringen, wallen en fijne lijntjes. De crème heeft een verstrakkend 

effect. De Jojobaolie versoepelt en beschermt. De Amandelolie is rijk 

aan vitamine E dat de tere huid rondom de ogen voedt en beschermt. De Argan Oogcrème is ook 

geschikt voor lensdragers.  

Gebruik 

Salon 

Breng de Organic Argania Oogcrème met kloppende bewegingen van binnen naar buiten aan op de 

schone huid rondom de ogen. 

Thuis 

Breng, na reiniging met Argan Reinigingsmelk en Argan Reinigingslotion de Organic Argania 

Oogcrème met kloppende bewegingen van binnen naar buiten ’s ochtends en ’s avonds aan op de 

huid rondom de ogen. 

Verkrijgbaar in 30ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Jojobaolie*, Amandelolie, Sheabutter*, Avocado-olie*, Aloë Vera*, 

Cocosolie*, Rosehipolie*, Vitamine E en Calendula extract* * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Cetyl 

Palmitate, Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Betaine, Persea 

Gratissima Oil*, Sodium Cetearyl Sulfate, Cocos Nucifera Oil*, Cetyl Alcohol, Levulinic Acid, P-Anisic 

Acid, Rosa Canina Fruit Oil*, Stearic Acid, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Parfum**, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Algin, Tocopherol, Alcohol***, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder*, Phytic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil*, Juniperus Mexicana Oil, Calendula Officinalis 

Flower Extract*, Lactic Acid, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere 

aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere oorsprong 

  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/oogcreme-200.jpg
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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. 

Huidtype Het Argan Facelifting Masker is geschikt voor alle 

huidtypen vanaf 25 jaar. 

Toepassing Het Argan Facelifting Masker is geschikt voor de 

vermoeide, schrale, vochtarme of ouder wordende huid. Let erop dat 

de actieve bestanddelen van het Argan Facelifting Masker een tintelende sensatie kunnen geven. 

Gebruik 

Salon 

Breng het Argan Facelifting Masker royaal en licht masserend aan op de gereinigde huid. Laat het 

masker 20 minuten inwerken en verwijder dan de overtollige crème  van dit ‘stay on mask’. Het 

Facelifting Masker kan ook gebruik worden voor een massage van het gelaat.  

Thuis 

Breng het Argan Facelifting Masker royaal en licht masserend aan op de schone huid. Laat het 

masker 20 minuten inwerken en verwijder dan de overtollige crème van dit “stay on mask”. Omdat 

het masker niet afgehaald hoeft te worden kan het Argan Facelifting Masker ook als nachtmasker 

aangebracht worden. 

Verkrijgbaar in 50ml en 200ml 

Belangrijkste ingrediënten Jojobaolie*, Zonnebloemolie*, Avocado-olie*, Calendula-olie*, Aloë Vera, 

Amandelolie, Cocosolie*, Sheabutter*, Teunisbloem*, Caroteen, Sanddorn, Cederhout en Elemi * uit 

gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Limnanthes Alba Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin, 

Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Persea Gratissima Oil*, 

Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Oenothera Biennis Oil*, Oryza Sativa Bran Oil, Parfum**, 

Rosa Canina Fruit Oil*, Ectoin, Alcohol***, Cetyl Palmitate, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Xanthan 

Gum, Porphyra Umbilicalis Extract, Tocopherol, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice Powder*, Ascorbyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Chamomilla Recutita 

Flower Extract*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Ceramide Np, Citrus Reticulata Peel Oil, Phytic Acid, 

Limonene**, Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 

Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lactate, Lactic Acid, Lavandula 

Hybrida Grosso Herb Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere  

oorsprong  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/facelifting-200.jpg
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Organic Argania Scrub- en Kleimasker   

 

Het Organic Argania Scrub- en Kleimasker is een zachte scrub/peeling die 

op natuurlijke wijze dode huidcellen en onzuiverheden verwijdert. Het 

helpt zo rimpeltjes, vlekjes, comedonen en pustels te verminderen en 

werkt zuiverend, verzachtend, helend en kalmerend. 

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit product kan 

gaan tintelen. Net als de roodheid die kan ontstaan, is het tintelen een 

goed teken. Dit duidt op een goede doorbloeding en een gemakkelijke 

lediging. Als professional heb je zo de kans optimaal met de huid te 

werken. (zie Gebruik) 

Huidtype Het Argan Scrub- en Kleimasker Masker is geschikt voor alle huidtypen en voor alle 

leeftijden. 

Toepassing Organic Argania Scrub- en Kleimasker verwijdert dode huidcellen, exfolieert de huid en 

stimuleert celvernieuwing. Door de absorberende werking van de Witte Leem neemt Scrub- en 

Kleimasker vuil van de huid op. Het helpt bij het reinigen van de poriën en reinigt diep waardoor 

andere producten beter worden opgenomen. 

Gebruik  

Salon 

Breng Scrub- en Kleimasker aan en laat 5 minuten inwerken. Masseer met vochtige vingers en met 

roterende bewegingen in. Verwijder de scrub daarna met een warme compresdoek.  

Of breng Scrub- en Kleimasker aan als masker. Laat dan 10 minuten intrekken. Maak daarna het 

masker lichtvochtig met bijvoorbeeld Rose Water Skin Spray of Lavendel Skin Spray en masseer het 

masker licht in. Gebruik eventueel een maskertablet om het maker vochtig te houden. Neem 

vervolgens af met warme compresdoeken.  

Gebruik vervolgens de Reinigingslotion of een van de hydrolaten om de pH-waarde van de huid te 

herstellen.  

Thuis 

Breng Scrub- en Kleimasker aan en laat 5 minuten inwerken. Masseer met vochtige vingers en met 

roterende bewegingen in. Verwijder de scrub daarna met een warme compresdoek.  

 

Of breng Scrub- en Kleimasker aan als masker. Laat 10 minuten intrekken. Maak daarna het masker 

lichtvochtig met bijvoorbeeld Rose Water Skin Spray of Lavendel Skin Spray en masseer het masker 

licht in. Neem vervolgens af met warme compresdoeken.  

 

Verzorg ter afsluiting de huid met een verzorgende crème uit de Argania lijn zoals de Anti-Rimpel 

Crème of de Multi Repair Crème. 

 

Doordat het masker diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat de huid goed 

doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de optimale 

doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 



 
20 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van dit masker af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje te 

gebruiken. 

Verkrijgbaar in 100ml 

Belangrijkste ingrediënten Kaolin (witte leem), Abrikozenpitten, Jojoba olie*, Weegbree*, Calendula 

olie* en Sanddorn olie. * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Kaolin, Prunus Armeniaca Seed Powder, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil*, 

Bentonite, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cetyl Alcohol, Parfum**, Alcohol***, Xanthan 

Gum, Algin, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Citric Acid, Plantago Major 

Leaf Extract*, Sodium Benzoate, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Sodium Levulinate, Ascorbyl 

Palmitate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Melaleuca Alternifolia 

Leaf Oil, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract*, 

Tocopherol, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën ***  van 100% natuurzuivere  

oorsprong
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Organic Minerals Multi Use Oil 

De natuurzuivere Multi Use Oil is een ambachtelijk product en te verkrijgen in vier geurlijnen:  

o Lavendel 

o Roos 

o Calendula-Mandarijn 

o Eucalyptus-Mint-Rozemarijn 

o Calendula-Rijstkiem  

 

Lavendel - reinigend 

Lavendel heeft een rustgevende, reinigende en antiseptische werking. Aan lavendel wordt een hele 

reeks heilzame eigenschappen toegeschreven. Zo werkt het verzorgend bij:  

Acné, eczeem, ontstekingen, psoriasis, puistjes, zonnebrand, zweren, spierpijn,  slapeloosheid, stress, 

vermoeide voeten en wintervoeten. 

Roos - verstevigend 

Roos is opwekkend, harmoniserend en staat bekend om zijn heilzame, verstevigende en 

antibacteriële eigenschappen. Daarnaast heeft roos heeft een gunstige invloed op de vrouwelijke 

organen en de vrouwelijke, rijpere huid. Roos reguleert de hormoonhuishouding, helpt bij vertraging 

van vroegtijdige huidveroudering en heeft een heilzame werking bij een sterke doorbloeding. 

Calendula-Mandarijn - heilzaam 

Calendula-Mandarijn staat bekend om zijn heilzame, ontsmettende, schimmelwerende en 

ontstekingsremmende werking. Calendula ondersteunt op krachtige wijze het herstellend vermogen 

van de huid. Daarnaast kalmeert, verzacht en ontspant het de huid. Calendula werkt zeer heilzaam 

bij:  

Psoriasis, eczeem, verschillende soorten wonden, insectenbeten, zonnebrand, lichte brandwonden, 

kloven, dermatitis en jeuk. Ook werkt het heilzaam bij droge/beschadigde huid, striae, littekens en 

het is te gebruiken bij kneuzingen. 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn - verfrissend 

Eucalyptus heeft een verfrissende geur. Daarnaast is het antiseptisch, schimmeldodend, verkoelend 

en heeft het een positieve invloed op de bloedsomloop. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is heilzaam bij 

luchtwegaandoeningen, gordelroos, hoofdpijn, zenuwpijn en koorts. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is 

niet geschikt voor de gevoelige huid.   

Calendula-Rijstkiem - heilzaam 

Deze lijn kan gebruikt worden bij mensen met een noten allergie en is, door het ontbrekende van 

een essentiële olie, geurloos.  
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Calendula-Rijstkiem heeft een heilzame werking op de overgevoelige huid en bij psoriasis, eczeem, 

striae, littekens en bij een droge huid. Daarnaast werkt Calendula-Rijstkiem ondersteunend bij het 

herstellend vermogen van de huid en kalmeert, verzacht en ontspant het. Calendula-Rijstkiem kan 

worden gebruikt op de huid bij een allergie voor noten, bij bestraalde huid, door (oud) oncologische 

patiënten en op de baby- en kinderhuid.  

 

Alle Multi Use Oliën bestaan voor 100% uit koudgeperste olie verkregen uit de eerste persing. De 

samenstelling van de olie verschilt per geurlijn. Als basis maken wij gebruik van biologische en 100% 

natuurzuivere: 

o Zoete Amandelolie 

o Druivenpitolie 

o Avocado-olie 

o Jojobaolie 

o Calendula-olie 

Zoete Amandelolie- hydraterend  

Amandelolie is een verzachtende olie die verzorgt, voedt en beschermt. Daarnaast heeft het een 

heilzame werking bij jeuk  en geeft het ontspanning en rust. Amandelolie helpt bij het verminderen 

van vochtverlies door de opperhuid, het werkt verzorgend bij rimpels en fijne lijntjes tegen en 

stimuleert de doorbloeding en haargroei.  

Druivenpitolie -  antioxidant 

Door de hoge concentratie aan sterke antioxidanten vertraagt druivenpitolie het natuurlijke 

verouderingsproces. Druivenpitolie kan helpen bij huidvlekjes, rimpels en kraaienpootjes. Daarnaast 

reguleert Druivenpitolie het vet- en vochtgehalte van de huid, stimuleert het de doorbloeding en 

bevordert de olie de aanmaak van collageen.  

Avocado-olie - beschermend 

Avocado-olie beschermt, voedt en verzorgt. De hoge concentratie palmitinezuur in avocado-olie is 

daarnaast verantwoordelijk voor de verzachtende werking op de huid. Deze oliesoort bevat veel 

gezonde vetzuren en vitaminen en heeft een enorme dieptewerking. Daardoor kan de olie worden 

toegepast bij de behandeling van het onderhuids bindweefsel.  

Jojobaolie - regulerend 

Jojobaolie houdt de huid in goede conditie en wordt aangewend bij uiteenlopende 

huidaandoeningen door, onder andere, de ontstekingsremmende werking. Bovendien bevat 

Jojobaolie, dat tevens rijk is aan antioxidanten een natuurlijke zonnefactor 4. Jojobaolie kan diep in 

de huid doordringen waardoor de vochtbalans van de huid positief beïnvloed wordt. Bij een vette 

huid kan Jojobaolie worden toegepast om de talgproductie te reguleren. Door de vele werkzame 

bestanddelen kan Jojobaolie heilzaam werken bij eczeem, psoriasis en een geïrriteerde, vette of 

ouder wordende huid.   
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Organic Minerals Multi Use Oil Lavendel  
 

Natuurzuivere Multi Use Oil Lavendel is een ambachtelijk product dat 

snel intrekt en een frisse, subtiele lavendel geur heeft. De olie bestaat 

voor 100% uit koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, 

Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. Multi Use 

Oil laat, na gebruik op de huid, geen vettig laagje achter maar voelt 

daarentegen zijdezacht en heerlijk soepel aan. Door de toevoeging van 

essentiële lavendelolie werkt Multi Use Oil heilzaam bij uiteenlopende 

aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Oil Lavendel is verzorgd voor alle huidtypen, maar 

in het bijzonder voor de huid die is aangedaan door eczeem, psoriasis, 

kloven, ontstekingen en droogte. Ook de onzuivere puberhuid kan 

baat hebben bij het gebruik van Multi Use Oil Lavendel. 

Toepassing Aan lavendel wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo zou het ontspannend 

en antiseptisch werken. Maar ook helpt het bij het verlichten van spierpijn, het voorkomen van 

slapeloosheid en het versterken van het immuunsysteem. Multi Use Oil Lavendel kan heilzaam 

werken bij eczeem, acné en comedonen en, door de antiseptische werking, ook bij mycose nagels. 

Daarnaast kan het worden toegepast bij huidplooien om eventuele irritatie te verminderen. 

Gebruik Multi Use Oil Lavendel als massageolie, handcrème, voetencrème, lichaamsolie, 

gelaatsverzorging, gelaatsreiniging, bodylotion, als reiniging van (oog) make-up, bescherming van het 

haar bij föhnen en als mug werend product. 

Gebruik 

Salon 

Oppervlakte reiniging:  

Maakt de huid vochtig met een hydrolaat of met water. Breng de Multi Use Oil aan op het gelaat, 

hals en decolleté. Roteer en masseer de Multi Use Oil in met vochtige handen. Verwijder de Multi 

Use Oil met een microvezel reinigingscompres. 

Dag verzorging: 

Maak de gereinigde huid vochtig met Rose Water Skin Spray. Dit zorgt ervoor dat de Mulit Use Oil 

beter intrekt. Neem één pompje Multi Use Oil in beide handen. Verdeel de olie gelijkmatig over de 

huid. 

Voet- en handverzorging: 

Breng de Multi Use Oil als nagelriemolie met een wattenschijfjes aan op de nagelriemen. 

Thuis 

Gebruik Multi Use Oil Lavendel altijd op een lichtvochtige huid. De olie wordt zo beter opgenomen. 

Gebruik voor het aanbrengen een lichtvochtig wattenschijfje of breng de olie met de vingertoppen 

op de huid aan en masseer hem in met licht draaiende bewegingen.  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/oil-500-l.jpg
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Belangrijkste ingrediënten Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en essentiële 

Lavendelolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool**, Lavandula Hybrida 

Oil,Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Limonene**, Geraniol** * uit gecontroleerde biologische 

teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Oil Roos  
 

Natuurzuivere Multi Use Oil Roos is een ambachtelijk product dat 

snel intrekt en subtiele rozengeur heeft. De olie bestaat voor 100% 

uit koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie 

en Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. Multi Use Oil laat, na 

gebruik op de huid, geen vettig laagje achter maar voelt 

daarentegen zijdezacht en heerlijk soepel aan. Door de toevoeging 

van essentiële Rozenolie werkt Multi Use Oil Roos heilzaam bij 

uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Oil Roos is geschikt voor alle huidtypen, maar in 

het bijzonder voor de vrouwelijke, rijpere huid.  

Toepassing Aan roos wordt een aantal eigenschappen 

toegeschreven. Zo heeft het een gunstige invloed op de vrouwelijke organen en reguleert het de 

hormoonhuishouding. Multi Use Oil Roos kan heilzaam werken bij de behandeling van vroegtijdige 

huidveroudering en bij bijvoorbeeld couperose doordat het een te sterke doorbloeding vermindert.  

Gebruik Multi Use Oil Roos als massageolie, handcrème, voetencrème, lichaamsolie, 

gelaatsverzorging, gelaatsreiniging, bodylotion, als reiniging van (oog) make-up, scheerolie, haarolie 

en ter bescherming van het haar bij föhnen. 

Gebruik 

Salon 

Oog- en lippenreiniging: 

Bevochtig twee wattenschijfjes met water. Breng de Multi Use Oil Roos er op aan. Leg de 

wattenschijfjes gedurende 15 seconde op de ogen zodat de olie de oogmake-up kan losweken. 

Verwijder vervolgens met lichte rotaties de oogmake-up. Pak een nieuw vochtig wattenschijfje voor 

de lippen. Fixeer de mond met twee vingers en verwijder met het wattenschijfje het lipproduct. 

Oppervlakte reiniging:  

Maak de huid vochtig met een hydrolaat of met water. Breng de Multi Use Oil Roos aan op het 

gelaat, hals en decolleté. Roteer en masseer de Multi Use Oil in met vochtige handen. Verwijder de 

Multi Use Oil met en microvezel reinigingscompres.  

Dagverzorging: 

Maak de gereinigde huid vochtig met Rose Water Skin Spray. Dit zorgt ervoor dat de Mulit Use Oil 

beter intrekt. Neem één pompje Multi Use Oil Roos in beide handen. Verdeel de olie gelijkmatig over 

de huid. De Multi Use Oil Roos emulgeert en kan daardoor iets wit worden. Verwijder de Multi Use 

Oil Roos met een microvezel reinigingscompres. 

Voet- en handverzorging: 

Breng de Multi Use Oil Roos als nagelriemolie met een wattenschijfje aan op de nagelriemen. 
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Thuis 

Gebruik Multi Use Oil Roos altijd op een lichtvochtige huid. De olie wordt zo beter opgenomen. 

Gebruik voor het aanbrengen een lichtvochtig wattenschijfje of breng de olie met de vingertoppen 

op de huid aan en masseer de olie in met licht draaiende bewegingen.  

Belangrijkste ingrediënten Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en essentiële 

Rozenolieolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia, 

Chinensis Seed Oil*, Parfum**, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, 

Citronellol**, Linalool**, Coumarin**, Eugenol** * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 

100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Oil Calendula-Rode 

Mandarijn  
 

Natuurzuivere Multi Use Oil Calendula-Mandarijn is een 

ambachtelijk product dat snel intrekt en subtiele mandarijngeur 

heeft. De olie bestaat voor 100% uit koudgeperste Zoete 

Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen 

uit de eerste persing. Multi Use Oil laat, na gebruik op de huid, geen 

vettig laagje achter maar voelt daarentegen zijdezacht en heerlijk 

soepel aan. Door de toevoeging van essentiële Rode- Mandarijn olie 

werkt Multi Use Oil Calendula-Rode Mandarijn heilzaam bij 

uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Oil Calendula-Mandarijn is geschikt voor alle 

huidtypen. Ook voor de baby- en kinderhuid. Deze olie is zeer geschikt voor de verzorging van de 

huid vóór en tijdens een zwangerschap. 

Toepassing Calendula-Rode Mandarijn werkt kalmerend, verzachtend en ontspannend voor de huid. 

Daarnaast is het lymfe stimulerend. Calendula-Rode Mandarijn verzorgt de droge en beschadigde 

huid en werkt heilzaam bij  psoriasis, striae, littekens en kneuzingen. Multi Use Oil Calendula-Rode 

Mandarijn is zeer mild waardoor het uitermate geschikt is bij de verzorging van huidproblemen. 

Multi Use Oil Calendula-Rode Mandarijn helpt bij de vermindering van abcessen, acné en wratten. 

Daarnaast werkt het antibacterieel,  ontstekingsremmend en is het heilzaam bij jeuk veroorzaakt 

door insectenbeten. 

Gebruik Multi Use Oil Calendula-Rode Mandarijn als massageolie, handcrème, voetencrème, 

lichaamsolie, gelaatsverzorging, gelaatsreiniging, bodylotion, als reiniging van (oog) make-up, 

scheerolie, haarolie en ter bescherming van het haar bij föhnen. 

Gebruik 

Salon 

Oog- en lippenreiniging: 

Bevochtig twee wattenschijfjes met water. Breng de Multi Use Oil Calendula-Rode Mandarijn er op 

aan. Leg de wattenschijfjes gedurende 15 seconde op de ogen zodat de olie de oogmake-up kan 

losweken. Verwijder vervolgens met lichte rotaties de oogmake-up. Pak een nieuw vochtig 

wattenschijfje voor de lippen. Fixeer de mond met twee vingers en verwijder met het wattenschijfje 

het lipproduct. 

Oppervlakte reiniging:  

Maakt de huid vochtig met een hydrolaat of met water. Breng de Multi Use Oil Calendula-Mandarijn 

aan op het gelaat, hals en decolleté. Roteer en masseer de Multi Use Oil in met vochtige handen. 

Verwijder de Multi Use Oil met een microvezel reinigingscompres.  

Dag verzorging: 

Maak de gereinigde huid vochtig met Rose Water Skin Spray. Dit zorgt ervoor dat de Mulit Use Oil 

beter intrekt. Neem één pompje Multi Use Oil Calendula-Mandarijn in beide handen. Verdeel de olie 
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gelijkmatig over de huid. De Multi Use Oil Calendula-Mandarijn emulgeert en kan daardoor iets wit 

worden. Verwijder de Multi Use Oil Calendula-Mandarijn met een microvezel reinigingscompres. 

Voet- en handverzorging: 

Breng de Multi Use Oil Calendula-Mandarijn als nagelriemolie met een wattenschijfje aan op de 

nagelriemen. 

Thuis 

Gebruik Multi Use Oil Calendula-Rode Mandarijn altijd op een lichtvochtige huid. De olie wordt zo 

beter opgenomen. Gebruik voor het aanbrengen een lichtvochtig wattenschijfje of breng de olie met 

de vingertoppen op de huid aan en masseer hem in met licht draaiende bewegingen.  

Belangrijkste ingrediënten Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en essentiële 

Rode Mandarijnolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil*, Citrus Reticulata Peel Oil, Limonene**, Helianthus Annuus Seed Oil*, Persea 

Gratissima Oil*, Tocopherol, Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde 

biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Oil Calendula-

Rijstkiem  
 

Natuurzuivere Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem is een ambachtelijk 

product dat snel intrekt. De olie bestaat voor 100% uit koudgeperste 

Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste 

persing. Multi Use Oil laat, na gebruik op de huid, geen vettig laagje 

achter maar voelt daarentegen zijdezacht en heerlijk soepel aan. 

Doordat er aan deze olie geen essentiële olie is toegevoegd is Multi Use 

Oil Calendula-Rijstkiem geurloos. Daarnaast is het geschikt voor 

mensen met een notenallergie.  

Huidtype Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem is geschikt voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de overgevoelige en kwetsbare huid en voor de kinder- en 

babyhuid.  

Toepassing Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem is zeer huidvriendelijk, verzachtend en ontspannend en 

is zodoende uitermate geschikt voor toepassing op de overgevoelige huid, de door problemen 

aangedane huid, de bestraalde huid en de baby- en kinderhuid. Daarnaast is Multi Use Oil Calendula-

Rijstkiem geschikt voor mensen met een notenallergie en helpt het bij de vermindering van 

abcessen, acné en wratten. Ook werkt het antibacterieel, ontstekingsremmend en is het heilzaam bij 

jeuk veroorzaakt door insectenbeten. De olie helpt bij het stimuleren van de lymfe en bij het 

verzorgen van de droge en beschadigde huid en van striae, littekens en kneuzingen. De Rijstkiemolie 

helpt bij de vermindering van rimpels en schilfertjes en heeft een positieve invloed op de natuurlijke 

vochtbalans van de huid. 

Gebruik Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem als massageolie, handcrème, voetencrème, lichaamsolie, 

gelaatsverzorging, gelaatsreiniging, bodylotion, als reiniging van (oog) make-up, scheerolie, haarolie 

en ter bescherming van het haar bij föhnen. 

Gebruik 

Salon 

Oog- en lippenreiniging: 

Bevochtig twee wattenschijfjes met water. Breng de Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem er op aan. Leg 

de wattenschijfjes gedurende 15 seconde op de ogen zodat de olie de oogmake-up kan losweken. 

Verwijder vervolgens met lichte rotaties de oogmake-up. Pak een nieuw vochtig wattenschijfje voor 

de lippen. Fixeer de mond met twee vingers en verwijder met het wattenschijfje het lipproduct. 

Oppervlakte reiniging:  

Maakt de huid vochtig met een hydrolaat of met water. Breng de Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem 

aan op het gelaat, hals en decolleté. Roteer en masseer de Multi Use Oil in met vochtige handen. 

Verwijder de Multi Use Oil met een microvezel reinigingscompres.  

Dag verzorging: 

Maak de gereinigde huid vochtig met Rose Water Skin Spray. Dit zorgt ervoor dat de Mulit Use Oil 

beter intrekt. Neem één pompje Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem in beide handen. Verdeel de olie 
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gelijkmatig over de huid. De Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem emulgeert en kan daardoor iets wit 

worden. Verwijder de Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem met een microvezel reinigingscompres. 

Voet- en handverzorging: 

Breng de Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem als nagelriemolie met een wattenschijfje aan op de 

nagelriemen. 

Thuis 

Gebruik Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem altijd op een lichtvochtige huid. De olie wordt zo beter 

opgenomen. Gebruik voor het aanbrengen een lichtvochtig wattenschijfje of breng de olie met de 

vingertoppen op de huid aan en masseer hem in met licht draaiende bewegingen.  

Belangrijkste ingrediënten Avocado-olie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en Rijstkiemolie * uit 

gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/ Capric Triglyceride, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Calendula 

Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt 
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Organic Minerals Multi Use Oil Eucalyptus-

Mint-Rozemarijn  
 

Natuurzuivere Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is een 

ambachtelijk product dat snel intrekt  en verfrissende geur heeft. 

De olie bestaat voor 100% uit koudgeperste Zoete Amandelolie, 

Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste 

persing. Multi Use Oil laat, na gebruik op de huid, geen vettig laagje 

achter maar voelt daarentegen zijdezacht en heerlijk soepel aan. 

Door de toevoeging van essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie 

werkt Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn heilzaam bij 

uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is geschikt voor 

de normale en vette huid. Voor een gevoelige of sterk doorbloede huid is deze geurlijn niet geschikt.  

Toepassing Eucalyptus-Mint-Rozemarijn werkt verfrissend, verkoelend en schimmelwerend. 

Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de luchtwegen en helpt het bij het afvoeren van 

slijm. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is heilzaam bij gordelroos, hoofdpijn, zenuwpijn en koorts. 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn kan bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding van de huid. De 

olie is daarom zeer verzorgend bij winterhanden en –voeten. Ook kan de Multi Use Oil Eucalyptus-

Mint-Rozemarijn, door de schimmelwerende werking helpen bij de behandeling van mycose. 

Gebruik Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn als massageolie, handcrème, voetencrème, 

lichaamsolie, bodylotion en scheerolie of als dag verzorging voor de mannenhuid of de rokershuid. 

Gebruik 

Salon 

Dag verzorging: 

Maak de gereinigde huid vochtig met Rose Water Skin Spray. Dit zorgt ervoor dat de Mulit Use Oil 

beter intrekt. Neem één pompje Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn in beide handen. Verdeel 

de olie gelijkmatig over de huid. De Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn emulgeert en kan 

daardoor iets wit worden. Verwijder de Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn met een 

microvezel reinigingscompres. 

Let op! Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn heeft een stimulerende werking op de 

doorbloeding van de huid. De Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is daarom niet geschikt voor 

een huid met een (te) sterke doorbloeding. 

Voet- en handverzorging: 

Breng de Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn als nagelriemolie met een wattenschijfje aan op 

de nagelriemen. 

Thuis 

Gebruik Multi Use Oil Eucalyptus-Mint-Rozemarijn altijd op een lichtvochtige huid. De olie wordt zo 

beter opgenomen. Gebruik voor het aanbrengen een lichtvochtig wattenschijfje of breng de olie met 

de vingertoppen op de huid aan en masseer hem in met licht draaiende bewegingen.  
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Belangrijkste ingrediënten Avocado-olie*, Zoete Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie, 

essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/ Capric Triglyceride, Simmondsia, 

Chinensis Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Arvensis Herb Oil, 

Rosmarinus Officinalis Oil, Limonene**, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Linalool** * uit 

gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Face Scrub Lavendel  
 
Natuurzuivere Face Scrub Lavendel is een effectieve gezichtsscrub die 

zowel als peeling en als verzorging werkt. Face Scrub Lavendel bestaat 

uit Dode Zee Zout (met een hoge concentratie mineralen) en 

koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en 

Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. De Scrub staat garant voor 

een zachte, soepele en gezonde huid doordat het op subtiele wijze 

alle dode huidcellen verwijdert en de huid reinigt  (Dode Zee Zout) en 

voedt (oliën). Door de heilzame werking van de oliën en het Dode Zee 

Zout, zet de Scrub de huid aan tot vernieuwing en herstel. Door de 

toevoeging van essentiële Lavendelolie werkt Face Scrub Lavendel 

heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit product kan gaan tintelen. Net als  

roodheid die kan ontstaan, is het tintelen een goed teken. Dit duidt op een goede doorbloeding en 

een gemakkelijke lediging. Als professional heb je zo de kans optimaal met de huid te werken. (zie 

Gebruik) 

Huidtype Face Scrub Lavendel is geschikt voor de alle huidtypen, maar in het bijzonder voor de huid 

die is aangedaan door eczeem, psoriasis, kloven, ontstekingen en droogte. Ook de onzuivere 

puberhuid kan baat hebben bij het gebruik van Face Scrub Lavendel.  

Toepassing Aan lavendel wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo zou het ontspannend 

en antiseptisch werken. Waardoor het de geurlijn bij uitstek is voor de behandeling van puistjes en 

comedonen. Maar Lavendel helpt ook het bij het verlichten van spierpijn, het voorkomen van 

slapeloosheid en het versterken van het immuunsysteem. Face Scrub Lavendel kan heilzaam werken 

bij eczeem, acné en comedonen en, door de antiseptische werking, ook bij mycose nagels. Face Scrub 

Lavendel voorkomt huidirritaties en bevordert de doorbloeding en het genezingsproces bij wondjes. 

Na gebruik van Face Scrub Lavendel is een dag- of nachtcrème niet noodzakelijk. De Face Scrub kan 

zonder probleem driemaal per week worden gebruikt.  

Let op! 

De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid. Let er in dat geval 

wel op dat er bij het aanbrengen géén draaiende bewegingen worden gemaakt. Bij een te sterke 

doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat hij is aangebracht en is ingetrokken, 

voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek.   

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Face Scrub Lavendel aan op het gelaat, de 

hals en het decolleté. Bevochtig beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Face Scrub 

Lavendel roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk oplossen. 

Verwijder de Face Scrub Lavendel met een microvezel reinigingscompres. 

Advies bij een te sterk doorbloede huid: maak geen roterende maar juist stempelende bewegingen. 

Maak de handen wel vochtig. Zo lossen de zoutkorreltjes makkelijk op. Deze manier van behandelen 

kan ook plaatselijk. 
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Thuis 

Face Scrub Lavendel is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door met een spatel. 

Gebruik Face Scrub Lavendel altijd op een vochtige huid. Breng een kleine hoeveelheid Scrub aan op 

de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende bewegingen. Begin bij de 

neusvleugels, ga vervolgens door naar de neus, het voorhoofd, de huid rondom de mond, de wangen 

en als laatste de huid rondom de ogen. Houd deze beweging aan totdat de meeste zoutkorreltjes 

gesmolten zijn. Verwijder daarna de achtergebleven scrub door de huid schoon te deppen met een 

vochtige doek of door het gezicht af te spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid. Let er in dat geval 

wel op dat er bij het aanbrengen géén roterende bewegingen worden gemaakt. Bij een te sterke 

doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat hij is aangebracht en is ingetrokken, 

voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek.  

Doordat Face Scrub diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat de huid goed 

doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de optimale 

doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van Face Scrub af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje te 

gebruiken. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Lavendelolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Lavandula Hybrida Oil, Linalool**, 

Lavandula Angustifolia Oil, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Limonene** * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën  
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Organic Minerals Face Scrub Roos  
 

Natuurzuivere Face Scrub Roos is een effectieve gezichtsscrub die 

zowel als peeling en als verzorging  

 werkt. Face Scrub Roos bestaat uit Dode Zee Zout (met een hoge 

concentratie mineralen) en koudgeperste Zoete Amandelolie, 

Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste 

persing. De Scrub staat garant voor een zachte, soepele en gezonde 

huid doordat het op subtiele wijze alle dode huidcellen verwijdert 

en de huid reinigt  (Dode Zee Zout) en voedt (oliën). Door de 

heilzame werking van de oliën en het Dode Zee Zout, zet de Scrub 

de huid aan tot vernieuwing en herstel. Door de toevoeging van 

essentiële Rozenolie werkt Face Scrub Roos heilzaam bij 

uiteenlopende aandoeningen. 

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit product kan gaan tintelen. Net als  

roodheid die kan ontstaan, is het tintelen een goed teken. Dit duidt op een goede doorbloeding en 

een gemakkelijke lediging. Als professional heb je zo de kans optimaal met de huid te werken. (zie 

Gebruik) 

Huidtype Face Scrub Roos is geschikt voor de alle huidtypen, maar in het bijzonder voor de 

vrouwelijke, rijpere huid. 

Toepassing Aan roos wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo heeft het een gunstige 

invloed op de vrouwelijke organen, reguleert het de hormoonhuishouding, heeft het een heilzame 

werking bij een huid met een te sterke doorbloeding en is het verzorgend bij de behandeling van 

vroegtijdige huidveroudering. Na gebruik van Face Scrub Roos is een dag- of nachtcrème niet 

noodzakelijk. De Face Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt.  

Let op! 

De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid. Let er in dat geval 

wel op dat er bij het aanbrengen géén roterende bewegingen worden gemaakt. Bij een te sterke 

doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat hij is aangebracht en is ingetrokken, 

voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek.  

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Face Scrub Roos aan op het gelaat, de hals en 

het decolleté. Bevochtig beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Face Scrub Roos roterend 

in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk oplossen. Verwijder de Face 

Scrub Roos met een microvezel reinigingscompres. 

Advies bij een te sterk doorbloede huid: maak geen roterende maar juist stempelende bewegingen. 

Maak de handen wel vochtig. Zo lossen de zoutkorreltjes makkelijk op. Deze manier van behandelen 

kan ook plaatselijk. 
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Thuis 

Face Scrub Roos is zeer zuinig in gebruik. Roer de scrub voor gebruik goed door met een spatel. 

Gebruik Face Scrub Roos altijd op een vochtige huid. Breng een kleine hoeveelheid scrub aan op de 

huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende bewegingen. Begin bij de neusvleugels, 

ga vervolgens door naar de neus, het voorhoofd, de huid rondom de mond, de wangen en als laatste 

de huid rondom de ogen. Houd deze beweging aan totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. 

Verwijder daarna de achtergebleven scrub door de huid schoon te deppen met een vochtige doek of 

door het gezicht af te spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid. Let er in dat geval 

wel op dat er bij het aanbrengen géén roterende bewegingen worden gemaakt. Bij een te sterke 

doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat hij is aangebracht en is ingetrokken, 

voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek.  

Doordat Face Scrub diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat de huid goed 

doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de optimale 

doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van Face Scrub af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje te 

gebruiken. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Rozenolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Parfum***, Persea Gratissima Oil*, 

Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Citronellol**, Linalool** * uit gecontroleerde biologische teelt, ** 

bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere oorsprong 

  

  



 
37 

Organic Minerals Face Scrub Calendula-Rode 

Mandarijn  
 

Natuurzuivere Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn is een 

effectieve gezichtsscrub die zowel als  peeling en als verzorging 

werkt. Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn bestaat uit Dode Zee 

Zout (met een hoge concentratie mineralen) en koudgeperste Zoete 

Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen 

uit de eerste persing. De Scrub staat garant voor een zachte, 

soepele en gezonde huid doordat het op subtiele wijze alle dode 

huidcellen verwijdert en de huid reinigt  (Dode Zee Zout) en voedt 

(oliën). Door de heilzame werking van de oliën en het Dode Zee 

Zout, zet de Scrub de huid aan tot vernieuwing en herstel. Door de 

toevoeging van essentiële Rode Mandarijnolie werkt Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn heilzaam 

bij uiteenlopende aandoeningen. 

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit product kan gaan tintelen. Net als  

roodheid die kan ontstaan, is het tintelen een goed teken. Dit duidt op een goede doorbloeding en 

een gemakkelijke lediging. Als professional heb je zo de kans optimaal met de huid te werken. (zie 

Gebruik) 

Huidtype Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn is geschikt voor de alle huidtypen. Deze scrub is zeer 

geschikt voor de verzorging van de huid vóór en tijdens een zwangerschap. 

Toepassing Aan Calendula-Rode Mandarijn wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Het 

werkt kalmerend, verzachtend en ontspannend voor de huid. Daarnaast is het lymfe stimulerend. 

Calendula-Rode Mandarijn verzorgt de droge en beschadigde huid en werkt heilzaam bij  psoriasis, 

striae, littekens en kneuzingen. Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn is zeer mild waardoor het 

uitermate geschikt is bij de verzorging van huidproblemen. Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn 

werkt antibacterieel,  ontstekingsremmend en is heilzaam bij jeuk veroorzaakt door insectenbeten. 

Na gebruik van Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn is een dag- of nachtcrème niet noodzakelijk. De 

Face Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt.  

Let op! De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid, zoals 

Rosacea en Couperose. Let er in dat geval wel op dat er bij het aanbrengen géén roterende 

bewegingen worden gemaakt. Bij een te sterke doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat 

hij is aangebracht en is ingetrokken, voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek.  

Gebruik 

Salon  

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn aan op 

het gelaat, de hals en het decolleté. Bevochtig beide handen met water of hydrolaat. Masseer de 

Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de 

zoutkorreltjes makkelijk oplossen. Verwijder de Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn met een 

microvezel reinigingscompres. 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/fs-50-cm.jpg
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Advies bij een te sterk doorbloede huid: maak geen roterende maar juist stempelende bewegingen. 

Maak de handen wel vochtig. Zo lossen de zoutkorreltjes makkelijk op. Deze manier van behandelen 

kan ook plaatselijk. 

 

Thuis 

Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door 

met een spatel. Gebruik Face Scrub Calendula-Rode Mandarijn altijd op een vochtige huid. Breng een 

kleine hoeveelheid Scrub aan op de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende 

bewegingen. Begin bij de neusvleugels, ga vervolgens door naar de neus, het voorhoofd, de huid 

rondom de mond, de wangen en als laatste de huid rondom de ogen. Houd deze beweging aan 

totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder daarna de achtergebleven Scrub door de 

huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het gezicht af te spoelen. Dep als laatste de 

huid droog. 

Doordat Face Scrub diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat de huid goed 

doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de optimale 

doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van Face Srub af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje te 

gebruiken. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Rode Mandarijnolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Citrus 

Reticulata Peel Oil, Limonene**, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Calendula Officinalis Flower 

Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Face Scrub Calendula-Rijstkiem  
 

Natuurzuivere Face Scrub Calendula-Rijstkiem is een effectieve 

gezichtsscrub die zowel als peeling en als verzorging werkt. Face Scrub 

Calendula-Rijstkiem bestaat uit Dode Zee Zout (met een hoge 

concentratie mineralen) en koudgeperste Druivenpitolie, Avocado-

olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. De Scrub staat 

garant voor een zachte, soepele en gezonde huid doordat het op 

subtiele wijze alle dode huidcellen verwijdert en de huid reinigt  

(Dode Zee Zout) en voedt (oliën). Door de heilzame werking van de 

oliën en het Dode Zee Zout, zet de Scrub de huid aan tot vernieuwing 

en herstel.  

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit product 

kan gaan tintelen. Net als  roodheid die kan ontstaan, is het tintelen een goed teken. Dit duidt op een 

goede doorbloeding en een gemakkelijke lediging. Als professional heb je zo de kans optimaal met de 

huid te werken. (zie Gebruik) 

Huidtype Face Scrub Calendula-Rijstkiem is geschikt voor de alle huidtypen, maar in het bijzonder 

voor de overgevoelige en kwetsbare huid. 

Toepassing Calendula-Rijstkiem is zeer huidvriendelijk, verzachtend en ontspannend en is zodoende 

uitermate geschikt voor toepassing op de overgevoelige huid, de door problemen aangedane huid en 

de bestraalde huid. Daarnaast is Face Scrub Calendula-Rijstkiem geschikt voor mensen met een 

notenallergie en helpt het bij de vermindering van abcessen, acné en wratten. Ook werkt het 

antibacterieel en ontstekingsremmend. Face Scrub Calendula-Rijstkiem helpt bij het stimuleren van 

de lymfe en bij het verzorgen van de droge en beschadigde huid en littekens. De Rijstkiemolie helpt 

bij de vermindering van rimpels en schilfertjes en heeft een positieve invloed op de natuurlijke 

vochtbalans van de huid. Na gebruik van Face Scrub Calendula-Rijstkiem is een dag- of nachtcrème 

niet noodzakelijk. De Face Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt.  

Let op! De Face Scrub kan ook worden gebruikt bij een te sterke doorbloeding van de huid. Let er in 

dat geval wel op dat er bij het aanbrengen géén roterende bewegingen worden gemaakt. Bij een te 

sterke doorbloeding van de huid wordt de Face Scrub, nadat hij is aangebracht en is ingetrokken, 

voorzichtig verwijderd met een vochtige compresdoek. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Face Scrub Calendula-Rijstkiem aan op het 

gelaat, de hals en het decolleté. Bevochtig beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Face 

Scrub Calendula- Rijstkiem roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes 

makkelijk oplossen. Verwijder de Face Scrub Calendula-Rijstkiem met een microvezel 

reinigingscompres. 

Advies bij een te sterk doorbloede huid: maak geen roterende maar juist stempelende bewegingen. 

Maak de handen wel vochtig. Zo lossen de zoutkorreltjes makkelijk op. Deze manier van behandelen 

kan ook plaatselijk. 
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Thuis 

Face Scrub Calendula-Rijstkiem is zeer zuinig in gebruik. Roer de Srub voor gebruik goed door met 

een spatel. Gebruik Face Scrub Calendula-Rijstkiem altijd op een vochtige huid. Breng een kleine 

hoeveelheid scrub aan op de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende 

bewegingen. Begin bij de neusvleugels, ga vervolgens door naar de neus, het voorhoofd, de huid 

rondom de mond, de wangen en als laatste de huid rondom de ogen. Houd deze beweging aan 

totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder daarna de achtergebleven scrub door de 

huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het gezicht af te spoelen. Dep als laatste de 

huid droog. 

Doordat Face Scrub diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat de huid goed 

doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de optimale 

doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van Face Srub af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje te 

gebruiken. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en 

Rijstkiemolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Sodium Chloride, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Persea 

Gratissima Oil*, Tocopherol, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** 

bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Body Scrub Lavendel  
 

Natuurzuivere Body Scrub Lavendel is een effectieve scrub voor het 

lichaam die als peeling en als  verzorging werkt. Body Scrub Lavendel 

bestaat uit Dode Zee Zout (met een hoge concentratie mineralen) en 

koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en 

Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. De Scrub staat garant voor 

een zachte, soepele en gezonde huid doordat het op subtiele wijze 

alle dode huidcellen verwijdert en de huid reinigt  (Dode Zee Zout) en 

voedt (oliën). Door de heilzame werking van de oliën en het Dode Zee 

Zout, zet de Scrub de huid aan tot vernieuwing en herstel. Door de 

toevoeging van essentiële Lavendelolie werkt Body Scrub Lavendel 

heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Body Scrub Lavendel is geschikt voor gebruik op het lichaam (met uitzondering van het 

gelaat) en voor alle huidtypen, maar in het bijzonder voor de huid die is aangedaan door eczeem, 

psoriasis, kloven, ontstekingen en droogte. Ook de onzuivere puberhuid kan baat hebben bij het 

gebruik van Body Scrub Lavendel.  

Toepassing Aan lavendel wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo zou het ontspannend 

en antiseptisch werken. Maar lavendel helpt ook het bij het verlichten van spierpijn, het voorkomen 

van slapeloosheid en het versterken van het immuunsysteem. Body Scrub Lavendel kan heilzaam 

werken bij eczeem, acné en, door de antiseptische werking, ook bij mycose nagels en een onrustige 

puberhuid. Body Scrub Lavendel voorkomt huidirritaties en bevordert de doorbloeding en het 

genezingsproces bij wondjes. Daarnaast heeft het een effectieve verzorgende werking bij droge 

(scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, onregelmatige huid op de bovenarmen, voeten en billen 

en bij droge handen. Na gebruik van Body Scrub Lavendel is een bodycrème of -lotion niet 

noodzakelijk. De Body Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt. Body Scrub 

Lavendel is een uitstekende voorbereiding op een zonnebad. Door het verwijderen van dode 

huidcellen, krijgt de huid de kans om mooi bruin te worden en te blijven. Body Scrub Lavendel is ook 

te gebruiken als Hand- en Voet Scrub en als zeep. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Body Scrub Lavendel aan op de huid. 

Bevochtig je beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Body Scrub Lavendel roterend in. 

Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk oplossen. Verwijder de Body Scrub 

Lavendel met een microvezel reinigingscompres.  

Thuis 

Body Scrub Lavendel is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door met een spatel. 

Gebruik Body Scrub Lavendel altijd op een vochtige huid. Breng een kleine hoeveelheid Scrub aan op 

de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende bewegingen. Houd deze beweging 

aan totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder daarna de achtergebleven Scrub door 

de huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het lichaam, de armen of de benen af te 

spoelen. Dep als laatste de huid droog. 
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Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Lavendelolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool**, Lavandula 

Hybrida Oil, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene** * uit 

gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën  
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Organic Minerals Body Scrub Roos 
 

De natuurzuivere Body Scrub Roos is een effectieve scrub voor het 

lichaam die als peeling en als  verzorging werkt. Body Scrub Roos 

bestaat uit Dode Zee Zout (met een hoge concentratie mineralen) 

en koudgeperste Zoete Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie 

en Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. De Scrub staat garant 

voor een zachte, soepele en gezonde huid doordat het op subtiele 

wijze alle dode huidcellen verwijdert en de huid reinigt  (Dode Zee 

Zout) en voedt (oliën). Door de heilzame werking van de oliën en het 

Dode Zee Zout, zet de Scrub de huid aan tot vernieuwing en herstel. 

Door de toevoeging van essentiële Rozenolie werkt Body Scrub Roos 

heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Body Scrub Roos is geschikt voor gebruik op het lichaam (met uitzondering van het gelaat) 

en voor alle huidtypen, maar in het bijzonder voor de vrouwelijke, rijpere huid.  

Toepassing Aan roos wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo heeft het een gunstige 

invloed op de vrouwelijke organen, reguleert het de hormoonhuishouding en is het verzorgend bij 

vroegtijdige huidveroudering. Daarnaast heeft het een effectieve verzorgende werking bij droge 

(scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, onregelmatige huid op de bovenarmen, voeten en billen 

en bij droge handen. Na gebruik van Body Scrub Roos is een bodycrème of -lotion niet noodzakelijk. 

De Body Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt. Body Scrub Roos is een 

uitstekende voorbereiding op een zonnebad. Door het verwijderen van dode huidcellen, krijgt de 

huid de kans om mooi bruin te worden en te blijven. Body Scrub Roos is ook te gebruiken als Hand- 

en Voet Scrub en als zeep. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Body Scrub Roos aan op de huid. Bevochtig je 

beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Body Scrub Roos roterend in. Bevochtig 

regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk oplossen. Verwijder de Body Scrub Roos met 

een microvezel reinigingscompres. 

Thuis 

Body Scrub Roos is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door met een spatel. 

Gebruik Body Scrub Roos altijd op een vochtige huid. Breng een kleine hoeveelheid Scrub aan op de 

huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende bewegingen. Houd deze beweging aan 

totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder daarna de achtergebleven Scrub door de 

huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het lichaam, de armen of de benen af te 

spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Rozenolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Parfum***, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, 
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44 

Helianthus Annuus Seed Oil, Citronellol**, Linalool** * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 

100% natuurzuivere aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere oorsprong  
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Organic Minerals Body Scrub Calendula-Rode 

Mandarijn  
 

De natuurzuivere Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is een 

effectieve scrub voor het lichaam die als peeling en als verzorging 

werkt. Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn bestaat uit Dode Zee 

Zout (met een hoge concentratie mineralen) en koudgeperste Zoete 

Amandelolie, Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit 

de eerste persing. De Scrub staat garant voor een zachte, soepele en 

gezonde huid doordat het op subtiele wijze alle dode huidcellen 

verwijdert en de huid reinigt  (Dode Zee Zout) en voedt (oliën). Door 

de heilzame werking van de oliën en het Dode Zee Zout, zet de Scrub 

de huid aan tot vernieuwing en herstel. Door de toevoeging van 

essentiële Rode Mandarijnolie werkt Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn heilzaam bij 

uiteenlopende aandoeningen. 

Huidtype Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is geschikt voor de alle huidtypen. Deze Scrub is 

zeer geschikt voor de verzorging van de huid vóór en tijdens een zwangerschap. 

Toepassing Aan Calendula-Rode Mandarijn wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Het 

werkt kalmerend, verzachtend en ontspannend voor de huid. Daarnaast is het lymfe stimulerend. 

Calendula-Rode Mandarijn verzorgt de droge en beschadigde huid en werkt heilzaam bij  psoriasis, 

striae, littekens en kneuzingen. Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is zeer mild waardoor het 

uitermate geschikt is bij de verzorging van huidproblemen. Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn 

werkt antibacterieel,  ontstekingsremmend en is heilzaam bij jeuk veroorzaakt door insectenbeten. 

Daarnaast heeft het een effectieve verzorgende werking bij droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, 

hielen, onregelmatige huid op de bovenarmen, voeten en billen en bij droge handen. Na gebruik van 

Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is een bodycrème of -lotion niet noodzakelijk. De Body Scrub 

kan zonder probleem driemaal per week worden gebruikt. Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is 

een uitstekende voorbereiding op een zonnebad. Door het verwijderen van dode huidcellen, krijgt de 

huid de kans om mooi bruin te worden en te blijven. Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is ook te 

gebruiken als Hand- en Voet Scrub en als zeep. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn aan 

op de huid. Bevochtig je beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Body Scrub Calendula-

Rode Mandarijn roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk 

oplossen. Verwijder de Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn met een microvezel 

reinigingscompres. 

Thuis 

Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door 

met een spatel. Gebruik Body Scrub Calendula-Rode Mandarijn altijd op een vochtige huid. Breng een 

kleine hoeveelheid Scrub aan op de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende 

bewegingen. Houd deze beweging aan totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder 
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daarna de achtergebleven Scrub door de huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het 

gezicht af te spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Rode Mandarijnolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

 

INCIS Maris Sal, Dead Sea salt, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Citrus Reticulata Peel Oil, Limonene, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis 

Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Tocopherol, Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit 

gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Body Scrub Calendula-

Rijstkiem  
 

De natuurzuivere Body Scrub Calendula-Rijstkiem is een effectieve 

scrub voor het lichaam die als peeling en als verzorging werkt. Body 

Scrub Calendula-Rijstkiem bestaat uit Dode Zee Zout (met een hoge 

concentratie mineralen) en koudgeperste Druivenpitolie, Avocado-

olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste persing. De Scrub staat 

garant voor een zachte, soepele en gezonde huid doordat het op 

subtiele wijze alle dode huidcellen verwijdert en de huid reinigt  

(Dode Zee Zout) en voedt (oliën). Door de heilzame werking van de 

oliën en het Dode Zee Zout, zet de Scrub de huid aan tot 

vernieuwing en herstel.  

Huidtype Body Scrub Calendula-Rijstkiem is geschikt voor de alle huidtypen, maar in het bijzonder 

voor de overgevoelige en kwetsbare huid. 

Toepassing Calendula-Rijstkiem is zeer huidvriendelijk, verzachtend en ontspannend en is zodoende 

uitermate geschikt voor toepassing op de overgevoelige huid, de door problemen aangedane huid en 

de bestraalde huid. Daarnaast is Body Scrub Calendula-Rijstkiem geschikt voor mensen met een 

notenallergie en helpt het bij de vermindering van abcessen, acné en wratten. Ook werkt het 

antibacterieel en ontstekingsremmend. Body Scrub Calendula-Rijstkiem helpt bij het stimuleren van 

de lymfe en bij het verzorgen van de droge en beschadigde huid en littekens. De Rijstkiemolie helpt 

bij de vermindering van rimpels en schilfertjes en heeft een positieve invloed op de natuurlijke 

vochtbalans van de huid. Daarnaast heeft Body Scrub Calendula-Rijstkiem een effectieve verzorgende 

werking bij droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, onregelmatige huid op de bovenarmen, 

voeten en billen en bij droge handen. Na gebruik van Body Scrub Calendula-Rijstkiem is een 

bodycrème of -lotion niet noodzakelijk. De Body Scrub kan zonder probleem driemaal per week 

worden gebruikt. Body Scrub Calendula-Rijstkiem is een uitstekende voorbereiding op een zonnebad. 

Door het verwijderen van dode huidcellen, krijgt de huid de kans om mooi bruin te worden en te 

blijven. Body Scrub Calendula-Rijstkiem is ook te gebruiken als Hand- en Voet Scrub en als zeep. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Body Scrub Calendula-Rijstkiem aan op de 

huid. Bevochtig je beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Body Scrub Calendula-Rijstkiem 

roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk oplossen. Verwijder de 

Body Scrub Calendula-Rijstkiem met een microvezel reinigingscompres. 

Thuis 

Body Scrub Calendula-Rijstkiem is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed door met 

een spatel. Gebruik Body Scrub Calendula-Rijstkiem altijd op een vochtige huid. Breng een kleine 

hoeveelheid Scrub aan op de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, draaiende 

bewegingen. Houd deze beweging aan totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. Verwijder 

daarna de achtergebleven scrub door de huid schoon te deppen met een vochtige doek of door het 

lichaam af te spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/bs-350-rk.jpg
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Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en 

Rijstkiemolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, 

Tocopherol, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% 

natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Body Scrub Eucalyptus-Mint-

Rozemarijn  
 

De natuurzuivere Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is een 

effectieve scrub voor het lichaam die als peeling en als verzorging 

werkt. Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn bestaat uit Dode Zee 

Zout (met een hoge concentratie mineralen) en koudgeperste 

Druivenpitolie, Avocado-olie en Jojobaolie verkregen uit de eerste 

persing. De Scrub staat garant voor een zachte, soepele en gezonde 

huid doordat het op subtiele wijze alle dode huidcellen verwijdert en de 

huid reinigt  (Dode Zee Zout) en voedt (oliën). Door de heilzame 

werking van de oliën en het Dode Zee Zout, zet de Scrub de huid aan tot 

vernieuwing en herstel. Door de toevoeging van essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie werkt Body 

Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen. 

Huidtype Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is geschikt voor de normale en vette huid. Voor 

een gevoelige huid is deze geurlijn niet geschikt.  

Toepassing Eucalyptus-Mint-Rozemarijn werkt verfrissend, verkoelend en schimmelwerend. 

Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de luchtwegen en helpt het bij het afvoeren van 

slijm. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is heilzaam bij gordelroos, hoofdpijn, zenuwpijn en koorts. 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn kan bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding van de huid. 

Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is daarom zeer verzorgd bij winterhanden en -voeten. Ook 

kan Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn, door de schimmelwerende werking helpen bij de 

behandeling van mycose nagels. Daarnaast heeft de Scrub een effectieve, verzorgende werking bij 

droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, onregelmatige huid op de bovenarmen, voeten en 

billen en bij droge handen. Na gebruik van Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is een bodycrème 

of bodylotion niet noodzakelijk. De Body Scrub kan zonder probleem driemaal per week worden 

gebruikt. Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is een uitstekende voorbereiding op een zonnebad. 

Door het verwijderen van dode huidcellen, krijgt de huid de kans om mooi bruin te worden en te 

blijven. Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is zeer geschikt voor de verzorging van de voeten, 

maar is ook te gebruiken als Hand Scrub en zeep. 

Gebruik 

Salon 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Breng de Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn aan 

op de huid. Bevochtig je beide handen met water of hydrolaat. Masseer de Body Scrub Eucalyptus-

Mint-Rozemarijn roterend in. Bevochtig regelmatig je handen zodat de zoutkorreltjes makkelijk 

oplossen. Verwijder de Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn met een microvezel 

reinigingscompres. 

Thuis 

Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is zeer zuinig in gebruik. Roer de Scrub voor gebruik goed 

door met een spatel. Gebruik Body Scrub Eucalyptus-Mint-Rozemarijn altijd op een vochtige huid. 

Breng een kleine hoeveelheid Scrub aan op de huid en maak, met lichte druk op de huid, kleine, 

draaiende bewegingen. Houd deze beweging aan totdat de meeste zoutkorreltjes gesmolten zijn. 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/bs-350-em.jpg
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Verwijder daarna de achtergebleven Scrub door de huid schoon te deppen met een vochtige doek of 

door het lichaam af te spoelen. Dep als laatste de huid droog. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie 

en essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Arvensis Herb 

Oil, Persea Gratissima Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil, Limonene**, Tocopherol, Helianthus Annuus 

Seed Oil * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Butter Lavendel  
 

Natuurzuivere Multi Use Butter Lavendel is een ambachtelijk product 

met zeer veel toepassingen. De  Butter heeft een frisse, subtiele 

lavendel geur en 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 Lavendelolie 

werkt Multi Use Butter heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Butter Lavendel is intens verzorgd voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de huid die is aangedaan door 

eczeem, psoriasis, kloven, ontstekingen en droogte. Ook de onzuivere 

puberhuid kan baat hebben bij het gebruik van Multi Use Butter Lavendel. 

Toepassing Aan lavendel wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo zou het ontspannend 

en antiseptisch werken. Maar ook helpt het bij het verlichten van spierpijn, het voorkomen van 

slapeloosheid en het versterken van het immuunsysteem. Daarnaast kan het heilzaam werken bij 

eczeem, acné en comedonen en, door de antiseptische werking, ook bij mycose nagels en de 

onrustige puberhuid. Multi Use Butter stimuleert het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. 

Daardoor werkt het heilzaam bij het verminderen van huidveroudering, vervellen van de huid, jeuk 

bij eczeem, insectenbeten, huidprikkeling door brandnetels. 

Multi Use Butter Lavendel kent vele toepassingen. Zo kan het gebruikt worden als: 

• dagcrème bij een zeer droge, vochtarme of schilferige huid. 

• intens verzorgende nachtcrème 

• (leave on) masker voor het gelaat  

• pakking voor handen en voeten 

• bodycrème 

• lippenbalsem 

• aftersun  

• hand- en voetcrème 

• huidverzorging na het scheren 

Gebruik 

Salon 

Wrijf de Multi Use Butter altijd eerst in je eigen handen warm om er voor te zorgen dat de Butter 

makkelijker verdeelt. 

Hand- of voetpakking: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/bb-250-l.jpg
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aan op de vochtige huid. Verpak de handen of de voeten van de cliënt in een biologisch afbreekbaar 

plastic zakje. Activeer de warmtepad, plaats ‘m in de hand- of voetenzak en doe die om de handen of 

voeten (die nog altijd in het plastic zakje zitten) van de cliënt heen. Laat 15 minuten inwerken. Kies 

daarna voor verder inmasseren of voor reiniging van het restant met een microvezel 

reinigingscompres. 

Masker: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. Laat 10 tot 15 minuten inwerken. 

Verwijder het restant met een microvezel reinigingscompres. 

Nachtcrème: 

Maak de huid vochtig met Rose Water Skinspray. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

gelijkmatig aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. 

Thuis 

Breng de Multi Use Butter driemaal daags dun aan op de (beschadigde of aangedane) huid. Door de 

samenstelling heeft de butter iets langer nodig om in te trekken. Wanneer de Butter met warme 

handen wordt aangebracht, wordt het sneller opgenomen in de huid. Breng de Butter iets royaler 

aan bij gebruik als nachtcrème of leave on masker voor het gelaat en als pakking voor handen of 

voeten. Voor gebruik als nachtcrème is het advies de huid eerst even vochtig te maken met Rose 

Water Skinspray. Let op: Multi Use Butter is een butter en smelt in de zon. 

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en 

essentiële Lavendelolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Hydrogenated Shea Butter, Butyrospermum Parkii Butter*, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera 

Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 

Linalool**, Lavandula Hybrida Oil, Citric Acid, Nitrogen, Tocopherol, Limonene**, Persea Gratissima 

Oil*, Geraniol**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 

100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Butter Roos  
  

Natuurzuivere Multi Use Butter Roos is een ambachtelijk product 

met zeer veel toepassingen. De Butter heeft een frisse, subtiele 

rozengeur en 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 

Rozenolie werkt Multi Use Butter heilzaam bij uiteenlopende 

aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Butter Roos is intens verzorgd voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de vrouwelijke, rijpere 

huid. 

Toepassing Aan roos wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo heeft het een gunstige 

invloed op de vrouwelijke organen, reguleert het de hormoonhuishouding en heeft het een heilzame 

werking bij een te sterk doorbloede huid en huidveroudering. Daarnaast heeft het een effectieve 

verzorgende werking bij droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, voeten en handen. Multi 

Use Butter stimuleert het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. Daardoor werkt het heilzaam 

bij het verminderen van huidveroudering, vervellen van de huid, jeuk bij eczeem, insectenbeten, 

huidprikkeling door brandnetels. 

Multi Use Butter Roos kent vele toepassingen. Zo kan het gebruikt worden als:  

• dagcrème bij een zeer droge, vochtarme of schilferige huid.  

• intens verzorgende nachtcrème 

• (leave on) masker voor het gelaat 

• pakking voor handen en voeten 

• bodycrème 

• lippenbalsem 

• aftersun  

• hand- en voetcrème 

• huidverzorging na het scheren 

Gebruik 

Salon 

Wrijf de Multi Use Butter altijd eerst in je eigen handen warm om er voor te zorgen dat de Butter 

makkelijker verdeelt. 

Hand- of voetpakking: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 
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aan op de vochtige huid. Verpak de handen of de voeten van de cliënt in een biologisch afbreekbaar 

plastic zakje. Activeer de warmtepad, plaats ‘m in de hand- of voetenzak en doe die om de handen of 

voeten (die nog altijd in het plastic zakje zitten) van de cliënt heen. Laat 15 minuten inwerken. Kies 

daarna voor verder inmasseren of voor reiniging van het restant met een microvezel 

reinigingscompres. 

Masker: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. Laat 10 tot 15 minuten inwerken. 

Verwijder het restant met een microvezel reinigingscompres. 

Nachtcrème: 

Maak de huid vochtig met Rose Water Skinspray. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

gelijkmatig aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. 

Thuis 

Breng de Multi Use Butter driemaal daags dun aan op de (beschadigde of aangedane) huid. Door de 

samenstelling heeft de butter iets langer nodig om in te trekken. Wanneer de Butter met warme 

handen wordt aangebracht, wordt het sneller opgenomen in de huid. Breng de Butter iets royaler 

aan bij gebruik als nachtcrème of leave on masker voor het gelaat en als pakking voor handen of 

voeten. Voor gebruik als nachtcrème is het advies de huid eerst even vochtig te maken met Rose 

Water Skinspray.  

Let op: Multi Use Butter is een butter en smelt in de zon. 

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en 

essentiële Rozenolie * uit gecontroleerde biologische teelt  

INCIS Hydrogenated Shea Butter, Butyrospermum Parkii Butter*, Oryza Sativa Bran Oil, Parfum**, 

Vitis Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Citric Acid, 

Nitrogen, Tocopherol, Persea Gratissima Oi *, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde 

biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Butter Calendula-

Rode Mandarijn  
 

Natuurzuivere Multi Use Butter Calendula-Rode Mandarijn is een 

ambachtelijk product met zeer veel toepassingen. De Butter heeft een 

frisse, subtiele mandarijngeur en 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 Rode 

Mandarijnolie werkt Multi Use Butter heilzaam bij uiteenlopende 

aandoeningen.  

Huidtype Multi Use Butter Calendula-Rode Mandarijn is intens verzorgd voor alle huidtypen, ook 

voor de baby- en kinderhuid. Deze butter is zeer geschikt voor de verzorging van de huid vóór en 

tijdens een zwangerschap. 

Toepassing Calendula-Rode Mandarijn werkt kalmerend, verzachtend en ontspannend voor de huid. 

Daarnaast is het lymfe stimulerend. Calendula-Rode Mandarijn verzorgt de droge en beschadigde 

huid en werkt heilzaam bij psoriasis, striae, littekens en kneuzingen. Multi Use Butter Calendula-Rode 

Mandarijn is zeer mild waardoor het uitermate geschikt is bij de verzorging van huidproblemen en bij 

de verzorging van de huid tijdens en vóór een zwangerschap. Multi Use Butter Calendula-Rode 

Mandarijn helpt bij de vermindering van abcessen, acné en wratten. Daarnaast werkt het 

antibacterieel,  ontstekingsremmend en is het heilzaam bij jeuk veroorzaakt door insectenbeten. 

Daarnaast heeft het een effectieve, verzorgende werking bij droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, 

hielen, voeten en bij droge handen. Multi Use Butter stimuleert het natuurlijk herstellend vermogen 

van de huid. Daardoor werkt het heilzaam bij het verminderen van huidveroudering, vervellen van de 

huid, jeuk bij eczeem, insectenbeten, huidprikkeling door brandnetels. 

Multi Use Butter Roos kent vele toepassingen. Zo kan het gebruikt worden als:  

• dagcrème bij een zeer droge, vochtarme of schilferige huid.  

• intens verzorgende nachtcrème 

• (leave on) masker voor het gelaat 

• pakking voor handen en voeten 

• bodycrème 

• lippenbalsem 

• aftersun  

• hand- en voetcrème 

• huidverzorging na het scheren 

Gebruik 

Salon 
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Wrijf de Multi Use Butter altijd eerst in je eigen handen warm om er voor te zorgen dat de Butter 

makkelijker verdeelt. 

Hand- of voetpakking: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid. Verpak de handen of de voeten van de cliënt in een biologisch afbreekbaar 

plastic zakje. Activeer de warmtepad, plaats ‘m in de hand- of voetenzak en doe die om de handen of 

voeten (die nog altijd in het plastic zakje zitten) van de cliënt heen. Laat 15 minuten inwerken. Kies 

daarna voor verder inmasseren of voor reiniging van het restant met een microvezel 

reinigingscompres. 

Masker: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. Laat 10 tot 15 minuten inwerken. 

Verwijder het restant met een microvezel reinigingscompres. 

Nachtcrème: 

Maak de huid vochtig met Rose Water Skinspray. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

gelijkmatig aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. 

Thuis 

Breng de Multi Use Butter driemaal daags dun aan op de (beschadigde of aangedane) huid. Door de 

samenstelling heeft de butter iets langer nodig om in te trekken. Wanneer de Butter met warme 

handen wordt aangebracht, wordt het sneller opgenomen in de huid. Breng de Butter iets royaler 

aan bij gebruik als nachtcrème of leave on masker voor het gelaat en als pakking voor handen of 

voeten. Voor gebruik als nachtcrème is het advies de huid eerst even vochtig te maken met Rose 

Water Skinspray.  

Let op: Multi Use Butter is een butter en smelt in de zon. 

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter*, Avocado-olie*, Amandelolie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en 

essentiële Rode Mandarijnolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Hydrogenated Shea Butter, Butyrospermum Parkii Butter*, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus 

Amygdalus Dulcis Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Cera Alba, 

Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Reticulata Peel Oil, Limonene**, Persea Gratissima Oil*, 

Tocopherol, Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** 

bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Multi Use Butter Calendula-

Rijstkiem  
 

Natuurzuivere Multi Use Butter Calendula-Rijstkiem is een 

ambachtelijk product met zeer veel  toepassingen. De Butter 

bestaat voor 100% uit koudgeperste 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. Doordat er aan deze 

Butter geen essentiële olie is toegevoegd is Multi Use Butter 

Calendula-Rijstkiem geurloos. Daarnaast is het geschikt voor 

mensen met een notenallergie.  

Huidtype Multi Use Butter Calendula-Rijstkiem is geschikt voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de overgevoelige en kwetsbare huid en voor de kinder- en 

babyhuid.  

Toepassing Multi Use Butter Calendula-Rijstkiem is zeer huidvriendelijk, verzachtend en 

ontspannend en is zodoende uitermate geschikt voor toepassing op de overgevoelige huid, de door 

problemen aangedane huid, de bestraalde huid en de baby- en kinderhuid. Daarnaast is Multi Use 

Butter Calendula-Rijstkiem geschikt voor mensen met een notenallergie en helpt het bij de 

vermindering van abcessen, acné en wratten. Ook werkt het antibacterieel, ontstekingsremmend en 

is het heilzaam bij jeuk veroorzaakt door insectenbeten. De Butter helpt bij het stimuleren van de 

lymfe en bij het verzorgen van de droge en beschadigde huid en van striae, littekens en kneuzingen. 

De Rijstkiemolie helpt bij de vermindering van rimpels en schilfertjes en heeft een positieve invloed 

op de natuurlijke vochtbalans van de huid. Daarnaast heeft het een effectieve, verzorgende werking 

bij droge (scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, voeten en bij droge handen. Multi Use Butter 

stimuleert het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. Daardoor werkt het heilzaam bij het 

verminderen van huidveroudering, vervellen van de huid, jeuk bij eczeem, insectenbeten en 

huidprikkeling door brandnetels. 

Multi Use Butter Calendula-Rijstkiem kent vele toepassingen. Zo kan het gebruikt worden als:  

• dagcrème bij een zeer droge, vochtarme, schilferige of bestraalde huid.  

• intens verzorgende nachtcrème 

• (leave on) masker voor het gelaat 

• pakking voor handen en voeten 

• bodycrème 

• lippenbalsem 

• aftersun  

• hand- en voetcrème 

• huidverzorging na het scheren 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/bb-250-rk.jpg
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Gebruik 

Salon 

Wrijf de Multi Use Butter altijd eerst in je eigen handen warm om er voor te zorgen dat de Butter 

makkelijker verdeelt. 

Hand- of voetpakking: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid. Verpak de handen of de voeten van de cliënt in een biologisch afbreekbaar 

plastic zakje. Activeer de warmtepad, plaats ‘m in de hand- of voetenzak en doe die om de handen of 

voeten (die nog altijd in het plastic zakje zitten) van de cliënt heen. Laat 15 minuten inwerken. Kies 

daarna voor verder inmasseren of voor reiniging van het restant met een microvezel 

reinigingscompres. 

Masker: 

Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. Laat 10 tot 15 minuten inwerken. 

Verwijder het restant met een microvezel reinigingscompres. 

Nachtcrème: 

Maak de huid vochtig met Rose Water Skinspray. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

gelijkmatig aan op de vochtige huid van het gelaat, de hals en het decolleté. 

Thuis 

Breng de Multi Use Butter driemaal daags dun aan op de (beschadigde of aangedane) huid. Door de 

samenstelling heeft de butter iets langer nodig om in te trekken. Wanneer de Butter met warme 

handen wordt aangebracht, wordt het sneller opgenomen in de huid. Breng de Butter iets royaler 

aan bij gebruik als nachtcrème of leave on masker voor het gelaat en als pakking voor handen of 

voeten. Voor gebruik als nachtcrème is het advies de huid eerst even vochtig te maken met Rose 

Water Skinspray.  

Let op: Multi Use Butter is een butter en smelt in de zon. 

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter, Avocado-olie*, Jojobaolie*, Druivenpitolie en Rijstkiemolie    
* uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Hydrogenated Shea Butter, Butyrospermum Parkii Butter*, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera 

Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Citric Acid, Nitrogen, 

Tocopherol, Persea Gratissima Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische 

teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën  
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Organic Minerals Multi Use Butter Eucalyptus-

Mint-Rozemarijn  
 

Natuurzuivere Multi Use Butter Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is een 

ambachtelijk product met zeer  veel toepassingen. De butter heeft 

een verfrissende geur en bestaat voor 100% uit Shea butter 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 Eucalyptus- en Akkermuntolie werkt Multi Use Butter 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn heilzaam bij uiteenlopende 

aandoeningen. 

Huidtype Multi Use Butter Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is geschikt voor de normale en vette huid. 

Voor een gevoelige huid is deze geurlijn niet geschikt.  

Toepassing Eucalyptus-Mint-Rozemarijn werkt verfrissend, verkoelend en schimmelwerend. 

Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de luchtwegen en helpt het bij het afvoeren van 

slijm. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is heilzaam bij gordelroos, hoofdpijn, zenuwpijn en koorts. 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn kan bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding van de huid. De 

butter is daarom zeer verzorgend bij winterhanden en –voeten. Ook kan de Multi Use Butter 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn, door de schimmelwerende werking helpen bij de behandeling van 

mycose nagels. Daarnaast heeft het een verzorgende en verfrissende werking bij droge 

(scheen)benen, ellebogen, knieën, hielen, voeten en bij droge handen. Multi Use Butter stimuleert 

het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. Daardoor werkt het heilzaam bij het verminderen 

huidveroudering, vervellen van de huid, jeuk bij eczeem, insectenbeten en huidprikkeling door 

brandnetels. 

Multi Use Butter Butter Eucalyptus-Mint-Rozemarijn kent vele toepassingen. Zo kan het gebruikt 

worden als:  

• pakking voor handen en voeten 

• bodycrème 

• aftersun  

• hand- en voetcrème 

• huidverzorging na het scheren 

Gebruik 

Salon 

Wrijf de Multi Use Butter altijd eerst in je eigen handen warm om er voor te zorgen dat de Butter 

makkelijker verdeelt. 

Hand- of voetpakking: 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/bb-250-em.jpg
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Maak de huid vochtig met water of hydrolaat. Neem een ruime hoeveelheid Multi Use Butter in je 

eigen handen en verwarm de Butter tussen beide handen door te wrijven. Breng de Multi Use Butter 

aan op de vochtige huid. Verpak de handen of de voeten van de cliënt in een biologisch afbreekbaar 

plastic zakje. Activeer de warmtepad, plaats ‘m in de hand- of voetenzak en doe die om de handen of 

voeten (die nog altijd in het plastic zakje zitten) van de cliënt heen. Laat 15 minuten inwerken. Kies 

daarna voor verder inmasseren of voor reiniging van het restant met een microvezel 

reinigingscompres. 

Thuis 

Breng de Multi Use Butter driemaal daags dun aan op de (beschadigde of aangedane) huid. Door de 

samenstelling heeft de butter iets langer nodig om in te trekken. Wanneer de butter met warme 

handen wordt aangebracht, wordt het sneller opgenomen in de huid. Breng de butter iets royaler 

aan bij gebruik als pakking voor handen of voeten.  

Let op: Multi Use Butter is een butter en smelt in de zon. 

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter, Avocado-olie*, Zoete Amandelolie*, Jojobaolie*, 

Druivenpitolie, essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Hydrogenated Shea Butter, Butyrospermum Parkii Butter*, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera 

Seed Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Arvensis Herb Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Citric Acid, Nitrogen, Rosmarinus Officinalis Oil, Limonene**, 

Tocopherol, Persea Gratissima Oil*, Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde 

biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Organic Minerals Dode Zee Badzout  
 

Dode Zee Zout heeft een zeer gunstige invloed op de conditie van 

de huid en staat bekend om de heilzame werking bij 

huidklachten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen die nodig 

zijn voor een gezond lichaam. Dode Zee Zout onderscheidt zich 

van 'gewoon zout' door het hoge gehalte aan magnesium en het 

brede spectrum aan sporenelementen. Het bevat meer dan 40 

verschillende mineralen die elk een specifieke werking hebben. 

Het gebruik van Dode Zee Zout in een (hand- of voet-) bad maakt 

de huid sterker en vitaler. 

Huidtype Dode Zee Badzout is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Dode Zee Zout bevat 40 verschillende mineralen, 

halogenen en sporenelementen. De concentratie is 7x sterker 

dan van andere zeeën en oceanen. Bovendien is het gehalte aan 

kalium en magnesium veel hoger. Deze unieke samenstelling van 

Dode Zee Zout is de belangrijkste factor voor de helende eigenschappen. Een bad in deze mineralen 

werkt ontspannend en kalmeert. De vochthuishouding van de huidcellen verbetert, zodat de huid 

gladder en strakker wordt. Een bad in een sterke concentratie Dode Zee mineralen verlicht ook 

klachten bij ernstige huidaandoeningen, reuma, mycose nagels en chronische ontstekingen. 

Daarnaast vermindert Dode Zee Badzout oedemen, verbetert het de werking van de schildklier en 

stimuleert het de uitscheiding van vetzuren uit het vetweefsel. Ook stimuleert het de bloedcirculatie 

en de huidstofwisseling en werkt het mee aan het herstel van eczeem, psoriasis, kloven, wratjes en 

voetschimmel. 

Gebruik 

Salon 

Voetenbad: 

Vul een voetenbad met lauw water. Voeg 3 scheppen Dode Zee Badzout toe aan het water. Voeg 7 

scheppen Dode Zee Badzout toe als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de voeten. Laat de voeten 1 

tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de voeten droog met een handdoek. 

Handbadje: 

Vul een handbadje met lauw water. Voeg 1 schep Dode Zee Badzout toe aan water. Voeg 2 scheppen 

Dode Zee Badzout toe als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de handen. Laat de handen 1 tot 10 

minuten in het water ontspannen. Dep de handen droog met een handdoek. 

Thuis 

Gebruik ter ontspanning:  

Neem gedurende 30 minuten een bad waaraan vijf eetlepels Dode Zee Zout zijn toegevoegd. Spoel 

het lichaam na het bad goed af. 

Gebruik bij huidproblemen: 
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Neem driemaal per week een bad van 30 minuten waaraan zeven eetlepels Dode Zee Zout zijn 

toegevoegd. Spoel het lichaam na het bad goed af. 

De werkzaamheid van het Dode Zee Zout verhoogt wanneer het lichaam, zonder af te spoelen, direct 

na het bad in een warme handdoek wordt  gewikkeld. Laat lichaam en huid op deze wijze een uur 

rusten en spoel de huid daarna grondig af met schoon water. 

Gebruik bij kloven in de handen:  

Maak een handbadje en voeg hieraan drie eetlepels Dode Zee Zout toe. Laat de handen gedurende 

10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het handbadje de handen goed af. Herhaal dit 

dagelijks tot de kloven weg zijn. 

Gebruik bij kloven, eeltvorming, voetschimmel of wratjes: 

Maak een voetenbadje en voeg hieraan drie eetlepels Dode Zee Zout toe. Laat de voeten gedurende 

10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het voetenbadje de voeten goed af. Herhaal dit 

dagelijks tot de problemen verholpen zijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt 
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Organic Minerals Dode Zee Badzout Lavendel  
 

Dode Zee Zout heeft een zeer gunstige invloed op de conditie 

van de huid en staat bekend om de helende werking bij 

huidklachten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen die nodig 

zijn voor een gezond lichaam. Dode Zee Zout onderscheidt zich 

van 'gewoon zout' door het hoge gehalte aan magnesium en 

het brede spectrum aan sporenelementen. Het bevat meer 

dan 40 verschillende mineralen die elk een specifieke werking 

hebben. Het gebruik van Dode Zee Zout in een (hand- of voet-) 

bad maakt de huid sterker en vitaler. Door de toevoeging van 

essentiële Lavendelolie werkt Dode Zee Badzout Lavendel 

heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Dode Zee Badzout Lavendel is geschikt voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de huid die is 

aangedaan door eczeem, psoriasis, kloven, ontstekingen en 

droogte. Ook de onzuivere puberhuid kan baat hebben bij het gebruik van Dode Zee Badzout 

Lavendel. 

Toepassing Aan lavendel wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo werkt het ontspannend 

en antiseptisch maar het helpt ook bij het verlichten van spierpijn, het voorkomen van slapeloosheid 

en het versterken van het immuunsysteem. Daarnaast kan het heilzaam werken bij eczeem, acné en 

comedonen en, door de antiseptische werking, ook bij mycose nagels en de onrustige puberhuid. 

Door de combinatie met de heilzame eigenschappen van Dode Zee Zout wordt Dode Zee Badzout 

Lavendel als ontspannend en kalmerend ervaren. Bij regelmatig gebruik verbetert ook de 

vochthuishouding, zodat de huid gladder en strakker wordt. Een bad in een sterke concentratie Dode 

Zee mineralen verlicht ook klachten bij ernstige huidaandoeningen, reuma, mycose nagels en 

chronische ontstekingen. Daarnaast vermindert Dode Zee Zout oedemen, verbetert het de werking 

van de schildklier en stimuleert het de uitscheiding van vetzuren uit het vetweefsel. Tevens 

stimuleert het de bloedcirculatie en de huidstofwisseling en werkt het mee aan het herstel van 

eczeem, psoriasis, kloven, wratjes en voetschimmel. 

Gebruik 

Salon 

Voetenbad: 

Vul een voetenbad met lauw water. Doe drie scheppen Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

zeven scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de voeten. Voeg aan het zout in het schaaltje 

twee druppeltjes essentiële Lavendelolie en drie schepjes lavendelbloemetjes toe. Meng het zout, de 

olie en de bloemetjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het voetenbad toe. Laat 

de voeten 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de voeten droog met een handdoek. 

Handbadje: 

Vul een handbadje met lauw water. Doe één schep Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

twee scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de handen. Voeg aan het zout in het schaaltje 

één druppeltje essentiële Lavendelolie en één schepje lavendelbloemetjes toe. Meng het zout, de 
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olie en de bloemetjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het handbadje. Laat de 

handen 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de handen droog met een handdoek. 

Thuis 

De essentiële Lavendelolie en de gedroogde lavendelbloemetjes worden apart van het Dode Zee 

Zout in respectievelijk een flesje en een zakje meegeleverd. Meng het zout, de olie en de 

lavendelbloemetjes met elkaar in een schaaltje voordat je het toevoegt aan het bad(je).  

Gebruik ter ontspanning:  

Neem gedurende 30 minuten een bad waaraan een mengsel van vijf eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Lavendelolie en twee schepjes lavendelbloemetjes is toegevoegd. Spoel het 

lichaam na het bad goed af. 

Gebruik bij huidproblemen: 

Neem twee à driemaal per week een bad van 30 minuten waaraan een mengsel van zeven eetlepels 

Dode Zee Zout, drie druppeltjes essentiële Lavendelolie en 3 schepjes lavendelbloemetjes is 

toegevoegd. Spoel het lichaam na het bad goed af. 

De werkzaamheid van het Dode Zee Zout verhoogt wanneer het lichaam, zonder af te spoelen, direct 

na het bad in een warme handdoek wordt  gewikkeld. Laat lichaam en huid op deze wijze een uur 

rusten en spoel de huid daarna grondig af met schoon water. 

Gebruik bij kloven in de handen:  

Maak een handbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Lavendelolie en drie schepjes lavendelbloemetjes toe. Laat de handen 

gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het handbadje de handen goed af. Herhaal 

dit dagelijks tot de kloven weg zijn. 

Gebruik bij kloven, eeltvorming, voetschimmel of wratjes: 

Maak een voetenbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Lavendelolie en drie schepjes lavendelbloemetjes toe. Laat de voeten 

gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het voetenbad de voeten goed af. Herhaal 

dit dagelijks tot de problemen verholpen zijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, gedroogde lavendelbloemetjes, essentiële Lavendelolie 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, lavendula angustifolia, lavendulan officinalis oil. 
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Organic Minerals Dode Zee Badzout Roos  
 

Dode Zee Zout heeft een zeer gunstige invloed op de conditie 

van de huid en staat bekend om de helende werking bij 

huidklachten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen die nodig 

zijn voor een gezond lichaam. Dode Zee Zout onderscheidt zich 

van 'gewoon zout' door het hoge gehalte aan magnesium en 

het brede spectrum aan sporenelementen. Het bevat meer 

dan 40 verschillende mineralen die elk een specifieke werking 

hebben. Het gebruik van Dode Zee Zout in een (hand- of voet-) 

bad maakt de huid sterker en vitaler. Door de toevoeging van 

essentiële Rozenolie werkt Dode Zee Badzout Roos heilzaam 

bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Dode Zee Badzout Roos is geschikt voor alle 

huidtypen, maar in het bijzonder voor de vrouwelijke, rijpere 

huid. 

Toepassing Aan roos wordt een aantal eigenschappen toegeschreven. Zo heeft het een gunstige 

invloed op de vrouwelijke organen en reguleert het de hormoonhuishouding. Roos kan heilzaam 

werken bij de behandeling van vroegtijdige huidveroudering en bij bijvoorbeeld couperose doordat 

het een te sterke doorbloeding vermindert. Door de combinatie met de heilzame eigenschappen van 

Dode Zee Zout wordt Dode Zee Badzout Roos als opwekkend en harmoniserend ervaren. Bij 

regelmatig gebruik verbetert ook de vochthuishouding, zodat de huid gladder en strakker wordt. Een 

bad in een sterke concentratie Dode Zee mineralen verlicht ook klachten bij ernstige 

huidaandoeningen, reuma, mycose nagels en chronische ontstekingen. Daarnaast vermindert Dode 

Zee Zout oedemen, verbetert het de werking van de schildklier en stimuleert het de uitscheiding van 

vetzuren uit het vetweefsel. Ook stimuleert het de bloedcirculatie en de huidstofwisseling en werkt 

het mee aan het herstel van eczeem, psoriasis, kloven, wratjes en voetschimmel. 

Gebruik 

Salon 

Voetenbad: 

Vul een voetenbad met lauw water. Doe drie scheppen Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

zeven scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de voeten. Voeg aan het zout in het schaaltje 

twee druppeltjes essentiële Rozenolie en drie schepjes rozenknopjes toe. Meng het zout, de olie en 

de knopjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het voetenbad toe. Laat de voeten 1 

tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de voeten droog met een handdoek. 

Handbadje: 

Vul een handbadje met lauw water. Doe één schep Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

twee scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de handen. Voeg aan het zout in het schaaltje 

één druppeltje essentiële Rozenolie en één schepje rozenknopjes toe. Meng het zout, de olie en de 

rozenknopjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het handbadje. Laat de handen 1 

tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de handen droog met een handdoek. 

Thuis 
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De essentiële Rozenolie en de gedroogde rozenknopjes worden apart van het Dode Zee Zout in 

respectievelijk een flesje en een zakje meegeleverd. Meng het zout, de olie en de rozenknopjes met 

elkaar in een schaaltje voordat je het toevoegt aan het bad(je).  

Gebruik ter ontspanning:  

Neem gedurende 30 minuten een bad waaraan een mengsel van vijf eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rozenolie en twee schepjes rozenknopjes is toegevoegd. Spoel het lichaam na 

het bad goed af. 

Gebruik bij huidproblemen: 

Neem twee à driemaal per week een bad van 30 minuten waaraan een mengsel van zeven eetlepels 

Dode Zee Zout, drie druppeltjes essentiële Rozenolie en 3 schepjes rozenknopjes is toegevoegd. 

Spoel het lichaam na het bad goed af. 

De werkzaamheid van het Dode Zee Zout verhoogt wanneer het lichaam, zonder af te spoelen, direct 

na het bad in een warme handdoek wordt  gewikkeld. Laat lichaam en huid op deze wijze een uur 

rusten en spoel de huid daarna grondig af met schoon water. 

Gebruik bij kloven in de handen:  

Maak een handbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rozenolie en drie schepjes rozenknopjes toe. Laat de handen gedurende 10 

minuten in het water ontspannen. Spoel na het handbadje de handen goed af. Herhaal dit dagelijks 

tot de kloven weg zijn. 

Gebruik bij kloven, eeltvorming, voetschimmel of wratjes: 

Maak een voetenbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rozenolie en drie schepjes rozenknopjes toe. Laat de voeten gedurende 10 

minuten in het water ontspannen. Spoel na het voetenbad de voeten goed af. Herhaal dit dagelijks 

tot de problemen verholpen zijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, gedroogde rozenknopjes, essentiële Rozenolie 

INCIS Maris sal, Dead Sea Salt, Rosa Centifolia, Parfum, Citronellol, Linalool, Coumarin, Eugenol, 

Limonene, Geraniol, Cinnamal 
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Organic Minerals Dode Zee Badzout Calendula-Rode Mandarijn  
 

Dode Zee Zout heeft een zeer gunstige invloed op de conditie 

van de huid en staat bekend om de helende werking bij 

huidklachten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen die 

nodig zijn voor een gezond lichaam. Dode Zee Zout 

onderscheidt zich van 'gewoon zout' door het hoge gehalte 

aan magnesium en het brede spectrum aan 

sporenelementen. Het bevat meer dan 40 verschillende 

mineralen die elk een specifieke werking hebben. Het 

gebruik van Dode Zee Zout in een (hand- of voet-) bad maakt 

de huid sterker en vitaler. Door de toevoeging van essentiële 

Rode Mandarijnolie werkt Dode Zee Badzout Calendula-Rode 

Mandarijn heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Dode Zee Badzout Calendula-Rode Mandarijn is 

geschikt voor alle huidtypen, óók voor de baby- en 

kinderhuid. Dode Zee Badzout Calendula-Rode Mandarijn is 

daarnaast zeer geschikt voor de verzorging van de huid vóór en tijdens een zwangerschap. 

 Toepassing Calendula-Rode Mandarijn werkt kalmerend, verzachtend en ontspannend voor de huid. 

Daarnaast is het lymfe stimulerend. Het verzorgt de droge en beschadigde huid en werkt heilzaam bij  

psoriasis, striae, littekens en kneuzingen. Calendula-Rode Mandarijn is zeer mild waardoor het 

uitermate geschikt is bij de verzorging van huidproblemen voor zowel volwassnen als kinderen. Door 

de combinatie met de heilzame eigenschappen van Dode Zee Zout wordt Dode Zee Badzout 

Calendula-Rode Mandarijn als helend en verzachtend ervaren. Bij regelmatig gebruik verbetert ook 

de vochthuishouding, zodat de huid gladder en strakker wordt. Een bad in een sterke concentratie 

Dode Zee mineralen verlicht ook klachten bij ernstige huidaandoeningen, reuma, mycose nagels en 

chronische ontstekingen. Daarnaast vermindert Dode Zee Zout oedemen, verbetert het de werking 

van de schildklier en stimuleert het de uitscheiding van vetzuren uit het vetweefsel. Ook stimuleert 

het de bloedcirculatie en de huidstofwisseling en werkt het mee aan het herstel van eczeem, 

psoriasis, kloven, wratjes en voetschimmel. 

Gebruik 

Salon 

Voetenbad: 

Vul een voetenbad met lauw water. Doe drie scheppen Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

zeven scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de voeten. Voeg aan het zout in het schaaltje 

twee druppeltjes essentiële Rode Mandarijnolie en drie schepjes goudsbloemblaadjes toe. Meng het 

zout, de olie en de knopjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het voetenbad toe. 

Laat de voeten 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de voeten droog met een handdoek. 

Handbadje: 

Vul een handbadje met lauw water. Doe één schep Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

twee scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de handen. Voeg aan het zout in het schaaltje 

één druppeltje essentiële Rode Mandarijnolie en één schepje goudsbloemblaadjes toe. Meng het 
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zout, de olie en de goudsbloemblaadjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het 

handbadje. Laat de handen 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de handen droog met 

een handdoek. 

Thuis 

De essentiële Rode Mandarijnolie en de gedroogde goudsbloemblaadjes worden apart van het Dode 

Zee Zout in respectievelijk een flesje en een zakje meegeleverd. Meng het zout, de olie en de 

goudsbloemblaadjes met elkaar in een schaaltje voordat je het toevoegt aan het bad(je).  

Gebruik ter ontspanning:  

Neem gedurende 30 minuten een bad waaraan een mengsel van vijf eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rode Mandarijnolie en twee schepjes goudsbloemblaadjes is toegevoegd. 

Spoel het lichaam na het bad goed af. 

Gebruik bij huidproblemen: 

Neem twee à driemaal per week een bad van 30 minuten waaraan een mengsel van zeven eetlepels 

Dode Zee Zout, drie druppeltjes essentiële Rode Mandarijnolie en 3 schepjes goudsbloemblaadjes is 

toegevoegd. Spoel het lichaam na het bad goed af. 

De werkzaamheid van het Dode Zee Zout verhoogt wanneer het lichaam, zonder af te spoelen, direct 

na het bad in een warme handdoek wordt  gewikkeld. Laat lichaam en huid op deze wijze een uur 

rusten en spoel de huid daarna grondig af met schoon water. 

Gebruik bij kloven in de handen:  

Maak een handbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rode Mandarijnolie en drie schepjes goudsbloemblaadjes toe. Laat de handen 

gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het handbadje de handen goed af. Herhaal 

dit dagelijks tot de kloven weg zijn. 

Gebruik bij kloven, eeltvorming, voetschimmel of wratjes: 

Maak een voetenbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Rode Mandarijnolie en drie schepjes goudsbloemblaadjes toe. Laat de voeten 

gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het voetenbad de voeten goed af. Herhaal 

dit dagelijks tot de problemen verholpen zijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, gedroogde goudsbloemblaadjes, essentiële Rode 

Mandarijnolie 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, Calendula officinalis,simmondsia chinensis seed oil, citrus nobilis, 

citrus dulcis. 
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Organic Minerals Dode Zee Badzout Eucalyptus-Mint-Rozemarijn 
 

Dode Zee Zout heeft een zeer gunstige invloed op de 

conditie van de huid en staat bekend om de helende 

werking bij huidklachten. Het bevat alle noodzakelijke 

mineralen die nodig zijn voor een gezond lichaam. Dode 

Zee Zout onderscheidt zich van 'gewoon zout' door het 

hoge gehalte aan magnesium en het brede spectrum 

aan sporenelementen. Het bevat meer dan 40 

verschillende mineralen die elk een specifieke werking 

hebben. Het gebruik van Dode Zee Zout in een (hand- of 

voet-) bad maakt de huid sterker en vitaler. Door de 

toevoeging van essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie 

werkt Dode Zee Badzout Eucalyptus-Mint-Rozemarijn 

heilzaam bij uiteenlopende aandoeningen.  

Huidtype Dode Zee Badzout Eucalyptus-Mint-

Rozemarijn is geschikt voor de normale en vette huid. 

Voor een gevoelige huid is deze geurlijn niet geschikt.  

Toepassing Eucalyptus-Mint-Rozemarijn werkt verfrissend, verkoelend en schimmelwerend. 

Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de luchtwegen en helpt het bij het afvoeren van 

slijm. Eucalyptus-Mint-Rozemarijn is heilzaam bij gordelroos, hoofdpijn, zenuwpijn en koorts. 

Eucalyptus-Mint-Rozemarijn kan bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding van de huid en is 

daarom zeer verzorgend bij winterhanden en –voeten. Ook kan de Eucalyptus-Mint-Rozemarijn, door 

de schimmelwerende werking helpen bij de behandeling van mycose nagels. Door de combinatie met 

de heilzame eigenschappen van Dode Zee Zout wordt Dode Zee Badzout Eucalyptus-Mint-Rozemarijn 

als verfrissend ervaren. Bij regelmatig gebruik verbetert ook de vochthuishouding, zodat de huid 

gladder en strakker wordt. Een bad in een sterke concentratie Dode Zee mineralen verlicht ook 

klachten bij ernstige huidaandoeningen, reuma, mycose nagels en chronische ontstekingen. 

Daarnaast vermindert Dode Zee Zout oedemen, verbetert het de werking van de schildklier en 

stimuleert het de uitscheiding van vetzuren uit het vetweefsel. Ook stimuleert het de bloedcirculatie 

en de huidstofwisseling en werkt het mee aan het herstel van eczeem, psoriasis, kloven, wratjes en 

voetschimmel. 

Gebruik 

Salon 

Voetenbad: 

Vul een voetenbad met lauw water. Doe drie scheppen Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

zeven scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de voeten. Voeg aan het zout in het schaaltje 

twee druppeltjes essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en drie schepjes muntblaadjes toe. Meng 

het zout, de olie en de blaadjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het voetenbad 

toe. Laat de voeten 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de voeten droog met een 

handdoek. 

Handbadje: 
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Vul een handbadje met lauw water. Doe één schep Dode Zee Badzout in een schaaltje. Kies voor 

twee scheppen als er huidafwijkingen zichtbaar zijn op de handen. Voeg aan het zout in het schaaltje 

één druppeltje essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en één schepje muntblaadjes toe. Meng het 

zout, de olie en de blaadjes in het schaaltje met elkaar. Voeg dit mengsel toe aan het handbadje. Laat 

de handen 1 tot 10 minuten in het water ontspannen. Dep de handen droog met een handdoek. 

Thuis 

De essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en de gedroogde muntblaadjes worden apart van het 

Dode Zee Zout in respectievelijk een flesje en een zakje meegeleverd. Meng het zout, de olie en de 

muntblaadjes met elkaar in een schaaltje voordat je het toevoegt aan het bad(je).  

Gebruik ter ontspanning:  

Neem gedurende 30 minuten een bad waaraan een mengsel van vijf eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en twee schepjes muntblaadjes is toegevoegd. 

Spoel het lichaam na het bad goed af. 

Gebruik bij huidproblemen: 

Neem twee à driemaal per week een bad van 30 minuten waaraan een mengsel van zeven eetlepels 

Dode Zee Zout, drie druppeltjes essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en 3 schepjes muntblaadjes 

is toegevoegd. Spoel het lichaam na het bad goed af. 

De werkzaamheid van het Dode Zee Zout verhoogt wanneer het lichaam, zonder af te spoelen, direct 

na het bad in een warme handdoek wordt  gewikkeld. Laat lichaam en huid op deze wijze een uur 

rusten en spoel de huid daarna grondig af met schoon water. 

Gebruik bij kloven in de handen:  

Maak een handbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en drie schepjes muntblaadjes toe. Laat de 

handen gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het handbadje de handen goed af. 

Herhaal dit dagelijks tot de kloven weg zijn. 

Gebruik bij kloven, eeltvorming, voetschimmel of wratjes: 

Maak een voetenbadje en voeg hieraan een mengsel van drie eetlepels Dode Zee Zout, twee 

druppeltjes essentiële Eucalyptus- en Akkermuntolie en drie schepjes muntblaadjes toe. Laat de 

voeten gedurende 10 minuten in het water ontspannen. Spoel na het voetenbad de voeten goed af. 

Herhaal dit dagelijks tot de problemen verholpen zijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Zout, gedroogde muntblaadjes, essentiële Eucalyptus- en 

Akkermuntolie 

INCIS Maris Sal, Dead Sea Salt, eucalyptus globulus, mentha arvensis, eucalyptus globulus oil. 
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Dode Zee Modder 
 

Dode Zee Modder is zeer rijk aan mineralen en zouten. Al eeuwen 

lang wordt de zwarte modder daarom zowel therapeutisch als 

cosmetische gebruikt vanwege de diep reinigende werking. Dode 

Zee Modder is bijzonder heilzaam bij huidproblemen en 

huidverbetering, maar ook bij bijvoorbeeld spierpijn en 

reumatische aandoeningen.  

Let op! Geef bij je klanten aan dat de huid na gebruik van dit 

product kan gaan tintelen. Net als roodheid die kan ontstaan, is het 

tintelen een goed teken. Dit duidt op een goede doorbloeding en 

een gemakkelijke lediging. Als professional heb je zo de kans 

optimaal met de huid te werken. (zie Gebruik) 

Huidtype Dode Zee Modder is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Dode Zee Modder heeft een diep reinigende werking waardoor de huid na toepassing 

van de Dode Zee Modder zacht, fris en soepel aanvoelt. De modder absorbeert oliën en vuil, verlicht 

pijn aan spieren en gewrichten en kalmeert en verfrist de huid. Dode Zee Modder als pakking 

aangebracht op het lichaam en het gelaat vermindert stress, vertraagt het verouderingsproces van 

de huid en versterkt het immuunsysteem waardoor de weerstand verbetert. Door de werking van de 

mineralen in de Dode Zee Modder verbetert het de spijsvertering, ontgift het en herstelt het de 

vochtbalans van de huidcellen, waardoor deze steviger worden. 

Daarnaast heeft Dode Zee Modder een heilzame werking op de bloedcirculatie en beïnvloedt het de 

stofwisseling op een positieve manier. Maar ook bij reumatische aandoeningen en huidziekten kan 

een modderpakking verlichting geven. Wanneer de modder wordt opgewarmd kan het, als 

warmtepakking, tevens ondersteunend werken bij het herstel van sportblessures en spierpijn.  

Gebruik 

Salon 

Gelaatsmasker: 

Dek de bandeau af met tissues. Breng het masker met een kwast of met de handen gelijkmatig aan 

op het gelaat en eventueel op de hals en het decolleté. Laat het maskertablet ontpoppen in water of 

Dode Zee Water. 

Dek de huid af met het maskerdoekje. Dit voorkomt indrogen waardoor je het masker makkelijker 

kunt verwijderen. Laat het masker ongeveer 15 minuten inwerken. Verwijder de Dode Zee Modder 

met een microvezel reinigingcompres.   

Lichaamspakking: 

Verwarm de huid van de benen de rug of de buik voor. Breng de Dode Zee Modder aan. Pak de 

benen, de rug of de buik in met biologisch afbreek plastic. Leg er een warm microvezel reininging 

compress op en pak daarna de cliënt goed in. Laat de Dode Zee Modder ongeveer 15 minuten 

inwerken. Verwijder de Dode Zee Modder met een microvezel reinigingscompres. 

 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/md-200.jpg
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Hand- en voetpakkking: 

Breng de Dode Zee Modder aan. Verpak de hand of voet in een biologisch afbreekbaar plasticzakje. 

Activeer de warmtepad en plaats deze in de hand- of voetenzak die je vervolgens om de hand of voet 

in het plasticzakje aanbrengt. Laat de pakking ongeveer 15 minuten inwerken. Verwijder de Dode Zee 

Modder met een microvezel reinigingcompres. 

Thuis 

Gebruik de Dode Zee Modder 1x per 14 dagen als masker of pakking. Vraagt de huid om intensieve 

behandeling door bijvoorbeeld huidproblemen, dan kan het masker of de pakking meerdere keren 

per week gebruikt worden. 

Breng de modder met een platte penseel, een sponsje of met de vingers aan op de gereinigde huid. 

Laat hierbij ogen, neus en mond vrij. Laat het masker of de pakking afhankelijk van de gevoeligheid 

en de conditie van de huid 1 tot 15 minuten inwerken.  

Let op! Doordat Dode Zee Modder diep reinigt en de doorbloeding stimuleert, kun je ervaren dat je 

huid goed doorbloed raakt. Dit kenmerkt zich door een eventuele roodheid en tinteling. Door de 

optimale doorbloeding kan de huid makkelijk afvalstoffen afvoeren en mineraaltekorten aanvullen. 

Een goede doorbloeding van de huid kan dus gepaard gaan met roodheid en tinteling. Deze reactie 

vindt vooral plaats in de beginperiode van het gebruik en neemt na verloop van tijd af. 

Het is vanwege de werking van Dode Zee Modder af te raden het direct voor bijvoorbeeld een feestje 

te gebruiken. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Modder 

INCIS Dead Sea Mud 
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Dode Zee Water  
 

Dode Zee Water bevat veel verschillende mineralen, waaronder 

magnesium, calcium en kalium.  Daarnaast bevat het tien keer meer 

zouten en mineralen dan ander zeewater. Dode Zee Water is 

daardoor zeer geschikt voor de dagelijkse reiniging van gelaat en 

lichaam. De mineralen in Dode Zee Water hebben een 

ontspannende en hydraterende werking en voeden de huid. 

Bovendien versterken ze het celweefsel en hebben de mineralen 

een revitaliserende werking op het lichaam. Regelmatig gebruik van 

Dode Zee Water heeft een positief effect op de algehele 

gezondheid. 

Huidtype Dode Zee Water is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Dode Zee Water is zeer geschikt voor het behoud van een gezonde en soepele huid. Het 

stimuleert een frisse en gezonde teint, harmoniseert het zuur-base evenwicht van de huid en helpt 

vroegtijdige ouderdomsverschijnselen van de huid te voorkomen. Dode Zee Water werkt zeer 

heilzaam bij huidproblemen als eczeem, psoriasis en acné. Het ondersteunt bij het reinigen van 

poriën en bij het verwijderen van huidschilfers. Daarnaast heeft het een ontgiftende werking en 

beïnvloedt het wondgenezing op een positieve manier. Dode Zee water is tevens te gebruiken bij 

ingegroeide teennagels en schimmelnagels. Dode Zee Water hydrateert de huid optimaal omdat het 

zout het vochtgehalte in de huid vasthoudt. Bovendien verwijdert Dode Zee Water dode huidcellen 

en heeft het een desinfecterende werking. Deze reiniging zorgt ervoor dat verzorgende producten na 

gebruik van Dode Zee Water beter door de huid worden opgenomen.  

Gebruik 

Salon 

Kan gebruikt worden als huiddesinfectiemiddel voor bijvoorbeeld epileren en harsen en als tonic. 

Thuis 

Breng het Dode Zee Water aan op een wattenschijfje en dep, na reiniging met een Multi Use Oil, het 

Dode Zee Water op de huid. Laat even inwerken. Spray daarna met Rose water Skin Spray en sluit af 

met een Multi Use Butter of met een huidverzorgingsproduct uit de Organic Argania lijn. 

Belangrijkste ingrediënten Dode Zee Water 

INCIS Maris Aqua, Dead Sea Water 
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Rose Water Skin Spray - hydrolaat 
Rose water Skin Spray is een rozen hydrolaat: het gedestilleerde 

water dat overblijft bij het winnen van etherische rozen olie. Rozen 

hydrolaat bevat nog resten vluchtige bestanddelen van de plant 

waardoor de Rose Water Skin Spray wordt opgenomen in de huid. 

Rozen hydrolaat staat bekend om zijn kalmerende werking en 

antiseptische eigenschappen. 

Huidtype Rose Water Skin Spray is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Rose Water Skin Spray heeft een samentrekkende, 

tonifiërende, cel-vernieuwende en verzachtende werking op de 

huid. Als kompres is Rose Water Skin Spray heilzaam bij 

ontstekingen, vooral van de huid rondom de ogen. Rozen hydrolaat 

werkt pijnstillend, verzachtend, verfrissend, verzorgend en 

ontspannend. Vanwege deze eigenschappen kan Rose Water Skin 

Spray uitstekend dienen als aftershave. 

Gebruik 

Salon 

Rose Water Skin Spray wordt, om de Ph-waarde van de huid weer te neutraliseren, gebruikt als 

nabehandeling. 

Brengt Rose Water Skin Spray zodoende altijd aan voor een verzorgend product als Muliti Use Oil en 

Muliti Use Butter. 

Bevochtig twee wattenschijfjes met Rose Water Skin Spray. Reinig de huid symmetrisch met de 

wattenschijfjes. Je kunt er ook voor kiezen de spray rechtstreeks op het gelaat te gebruiken. Vergeet 

in dat geval niet om ogen af te schermen. 

Oogkompressen tijdens een masker: 

Bevochtig twee wattenschijfjes met Rose Water Skin Spray. Leg de wattenschijfjes op de ogen en 

druk ze voorzichtig aan. Laat de oogkompressen gedurende de inwerktijd van het masker op de ogen 

liggen.  

Thuis 

Spray Rose Water Skin Spray, na het gebruik van Dode Zee Water, op de huid. Laat even inwerken en 

sluit af met een Multi Use Butter, Multi Use Oil of met een huidverzorgingsproduct uit de Argania lijn.    

Belangrijkste ingrediënten Rozen hydrolaat 

INCIS Rosa Damascena Flower Water*, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Benzoate, 

Citronellol**, Geraniol**  * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën 
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Lavendel Skin Spray - hydrolaat 
 

Lavendel Skin Spray is een lavendel hydrolaat: het gedestilleerde water dat 

overblijft bij het winnen van etherische lavendel olie. Lavendel hydrolaat bevat 

nog resten vluchtige bestanddelen van de plant waardoor de Lavendel Skin 

Spray wordt opgenomen in de huid. Lavendel hydrolaat staat bekend om zijn 

zuiverende werking. Het reinigt en kalmeert de huid en bevordert het 

huidherstel. 

Huidtype Lavendel Skin Spray is geschikt bij alle huidtypen, maar is vooral 

werkzaam bij een vette en onreine huid. Ook een gevoelige huid kan lavendel 

hydrolaat goed verdragen.  

Toepassing Lavendel hydrolaat kan gebruikt worden als gezichtswater, als 

waterbasis voor cosmetica en als spoelwater bij vet haar of haarroos. Lavendel 

Skin Spray werkt ontspannend, rustgevend en pijnstillend. Het helpt bij 

ontstekingen, werkt antibacterieel, is heilzaam bij wondjes en heeft een verzachtende werking na 

bijvoorbeeld epileren, harsen en scheren. Gebruik bij huidproblemen, hoofdpijn, stress en mentale 

vermoeidheid. Daarnaast verkoelt en verzacht lavendel bij een rode, verbrande huid en 

insectenbeten en kan het gebruikt worden als anti-klit haarspray.   

Gebruik 

Salon 

Lavendel Skin Spray wordt, om de Ph-waarde van de huid weer te neutraliseren, gebruikt als 

nabehandeling. 

Breng Lavendel Skin Spray zodoende altijd aan voor een verzorgend product als Muliti Use Oil en 

Muliti Use Butter.  

Bevochtig twee wattenschijfjes met Lavendel Skin Spray. Reinig de huid symmetrisch met de 

wattenschijfjes. Je kunt er ook voor kiezen de spray rechtstreeks op het gelaat te gebruiken. Vergeet 

in dat geval niet om ogen af te schermen. 

Oogkompressen tijdens een masker: 

Bevochtig twee wattenschijfjes met Lavendel Skin Spray. Leg de wattenschijfjes op de ogen en druk 

ze voorzichtig aan. Laat de oogkompressen gedurende de inwerktijd van het masker op de ogen 

liggen.  

Thuis 

Spray Lavendel Skin Spray, na het gebruik van Dode Zee Water, op de huid. Laat even inwerken en 

sluit af met een Multi Use Butter, Multi Use Oil of met een huidverzorgingsproduct uit de Argania lijn.    

Belangrijkste ingrediënten Lavendel hydrolaat 

INCIS Lavandula Angustifolia Flower water 
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Aloë Vera Gel  
 

De heilzame werking van Aloë Vera Gel is al vele eeuwen bekend. 

Botanical Beauty Aloë Vera Gel is een pure gel verkregen uit de 

bladeren van de Aloë Vera plant. De verzachtende en hydraterende 

gel is uitermate mild en zeer geschikt als verzorging bij een 

aangedane, overgevoelige en kwetsbare huid. Ook ideaal bij 

zonnebrand door de verkoelende en heilzame werking van de pure 

Aloë Vera Gel. Tevens in te zetten als verkoelend, kalmerend en 

anti-aging masker.    

Huidtype Aloë Vera Gel is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing 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.  

Gebruik 

Salon 

Als masker of na behandeling van harsen of epileren. Door het verkoelende en herstellende werking 

is het zeer geschikt als na behandeling van een onthaard gebied.  

Thuis 

Aloë Vera Gel kan, naar behoefte, meerdere keren per dag worden aangebracht op de (aangedane) 

huid. De gel is tevens als masker te gebruiken. Breng hiertoe de gel aan op de gereinigde huid en laat 

15 minuten inwerken. Haal het masker af met een warme compresdoek.  

Belangrijkste ingrediënten Aloë Vera*, Kamille extract*, Jojobaolie*, Macadamiaolie*, Calendula 

exctract*, Menthol en Caroteen * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Glycerin, Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Xanthan Gum, Macadamia 

Integrifolia Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Parfum**, 

Chondrus Crispus Powder, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Potassium Sorbate, Calendula 

Officinalis Flower Extract*, Phytic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Menthol, Lactic Acid, Avena 

Sativa Kernel Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*  

* uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën, *** bestanddeel uit 100% 

natuurzuivere aromaoliën  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/aloe-vera-500.jpg
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Organic Minerals Beengel 
 

De Beengel ontspant de vermoeide, zware en onrustige benen. De 

Oosterse ingrediënten ontspannen de vermoeide spieren. Zeer 

gunstig voor soepele aderen en voor het behoud van een sterke 

vaatwand. De Organic Minerals Beengel bevordert tevens een 

goede doorbloeding van de haarvaten. De krachtige aromaoliën 

hebben een cosmetische verzorging op spataderen. Daarnaast is 

de Beengel rijk aan heilzame kruiden, aroma-oliën en Cypresse- en 

Latchenkieferolie 

Huidtype Organic Minerals Beengel is geschikt voor alle 

huidtypen. 

Toepassing Organic Minerals Beengel heeft een gunstige werking 

op het behoud van soepele aderen en een sterke vaatwand. De gel bevordert daarnaast ook een 

goede doorbloeding van de haarvaten. De Organic Minerals Beengel is rijk aan heilzame kruiden, 

aroma-oliën en Cypresse- en Latchenkieferolie. Deze krachtige aromaoliën hebben een cosmetische 

verzorging op spataderen en zorgen voor een ontspannende werking op de huid en de spieren van 

de onderbenen.  

Gebruik 

Salon 

Naar behoefte aanbrengen op de onderbenen. Begin bij de enkels en eindig bij de knieën. Masseer 

voor een intensievere werking de beengel met cirkelvormige bewegingen zacht in. 

Thuis 

Naar behoefte aanbrengen op de onderbenen. Begin bij de enkels en eindig bij de knieën. Masseer 

voor een intensievere werking de beengel met cirkelvormige bewegingen zacht in. 

Belangrijkste ingrediënten Venenextract*, Latchenkieferolie, Cypresse, Eikenbast*, Hamamelis*, 

Kastanjeblad* en Macadamiaolie* * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Alcohol***, Cupressus Sempervirens Oil, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract*, Pinus 

Mugo Leaf Oil, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil*, Xanthan Gum, Achillea Millefolium 

Flower/Leaf/Stem Extract*, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract*, Sodium Anisate, Sodium 

Levulinate, Equisetum Arvense Leaf Extract*, Limonene**, Quercus Robur Bark Extract*, Chondrus 

Crispus Powder, Symphytum Officinale Root Extract*, Potassium Sorbate, Phytic Acid, Sodium 

Benzoate, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Linalool**, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Lactic 

Acid, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* 
* uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere 

oorsprong 
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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.  

Huidtype Organic Minerals Voetenbalsem is geschikt voor alle 

huidtypen. 

Toepassing De Voetenbalsem werkt bij regelmatig gebruik 

probleemoplossend bij huid- en nagelaandoeningen en helpt 

schimmelvorming te voorkomen. Daarnaast kan de balsem ook 

worden gebruikt bij voetmassages. De Organic Minerals 

Voetenbalsem helpt de huid zacht en soepel te blijven en 

voorkomt het eeltvorming. 

Gebruik 

Salon 

Breng de Voetenbalsem dun aan op de huid van de voeten. Masseer voor een intensievere werking 

de Voetbalsem zacht in.  

Thuis 

Breng de Voetenbalsem dun aan op de huid van de voeten. Masseer voor een intensievere werking 

de Voetbalsem zacht in.  

Belangrijkste ingrediënten Sheabutter*, Thijm* en IJslands mos* * uit gecontroleerde biologische teelt 

INCIS Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Butyrospermum Parkii Butter*, Lanolin Oil, Stearic Acid, Cera Alba, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Alcohol***, Camphor, Cocos Nucifera Oil*, Persea Gratissima Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 

Thymus Vulgaris Oil, Parfum**, Glyceryl Caprylate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Xanthan Gum, 

Salicylic Acid, Ascorbyl Palmitate, Cetraria Islandica Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, 

Menthol, Thymus Vulgaris Leaf Extract*, Sodium Benzoate, Tocopherol, Calendula Ocinalis Flower 

Extract*, Phytic Acid, Linalool**, Limonene**, Glycine Soja Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 

Cocoyl Glutamate, Citric Acid Lactic Acid, Eugenol**, Lavandula Hybrida Oil, Beta-Carotene, Daucus 

Carota Sativa Root Extract * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën, 

*** van 100% natuurzuivere oorsprong 
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Organic Minerals Zonnemelk  
 

Deze biologische 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. De natuurzuivere ingrediënten zoals kokosolie, 

lijnzaadolie en zonnebloemolie hydrateren de huid en houden ‘m soepel. De 

antioxidant vitamine C beschermt, daar waar de calendula-, kamille- en jojoba-olie 

en de sheabutter heilzaam werken en de huid kalmeren.  

Zonnemelk moet ‘zink oxide’ en/of ‘titanium dioxide’ bevatten. Zonnemelk op 

basis van deze ingrediënten heten ‘op mineralen gebaseerde 

zonnebrandbescherming’. UV-stralen worden gereflecteerd en verspreid. 

 

Minerale zonnebrandbescherming werkt direct na het opbrengen. Doordat de UV-

stralen gereflecteerd worden, behoudt de crème zijn werking. Zinc oxide en titanium dioxide kunnen 

risicovol zijn vanwege de nanodeeltjes. Mogelijk nadeel van nanodeeltjes kan zijn dat als ze niet 

gecoat worden, ze in de bloedbaan terecht komen waardoor er eventuele gezondheidsrisico’s 

ontstaan. De Organic Minerals Zonnemelk is vrij van nano-deeltjes. 

Huidtype Organic Minerals Zonnemelk is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Gebruik de Organic Minerals Zonnemelk om de schadelijke effecten van zonlicht tegen te 

gaan. 

Gebruik Het fijne van minerale zonnemelk is dat het op de huid blijft liggen en niet in de huid trekt 

zoals chemische of synthetische zonnebrandcrèmes. Minerale zonnemelk legt een beschermend 

laagje op de huid en beschermt direct na het opsmeren. Smeer de zonnemelk iedere 2 uur opnieuw 

in om te voorkomen dat de bermlaag bij transpireren, zwemmen of afdrogen minder wordt. De 

zonnemelk smeert goed uit, trekt mooi in en geeft geen witte waas.  

Let op! Stel Baby’s en jonge kinderen niet bloot aan direct zonlicht. Overmatige blootstelling aan de 

zon is gevaarlijk. 

Belangrijkste ingrediënten Kokosolie* , Calendulaolie* en Sheabutter* * uit gecontroleerde biologische 

teelt 

INCIS Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 

Titanium Dioxide, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed 

Oil*, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate, Polyhydroxystearic Acid, Sorbitol/Sebacic Acid Copolymer 

Behenate, Alumina, Aluminum Stearate, Parfum***, Tocopherol, Isostearic Acid, Citronellol**, 

Linalool**, Calendula Officinalis Flower Extract* * uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 

aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere oorsprong 
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Organic Minerals Deoroller  
 
Organic Minerals Deoroller is een hydraterende, antimicrobiële, geur 

neutraliserende  deodorant zonder aluminium. De Deoroller verzorgt 

op een milde en veilige wijze de okselhuid en gaat op een effectieve 

wijze  bacteriewerking tegen dankzij IJslands Mos, weegbree en 

eikenbast.  

Huidtype Organic Minerals Deoroller is geschikt voor alle huidtypen. 

Toepassing Gebruik de Organic Minerals Deoroller om de transpiratie 

te reguleren en de okselhuid te verzorgen. 

Gebruik 

Salon 

Leg cliënt uit dat ze moet afkicken van een niet natuurlijke deodorant. Adviseer de niet natuurlijke af 

te bouwen. Bijvoorbeeld: Organic Minerals Deoroller in de ochtend aanbrengen en later op de dag de 

oude deodorant. 

Thuis 

De Organic Minerals Deoroller voor gebruik goed schudden en naar eigen behoefte aanbrengen op 

de okselhuid. Laat de deodorant goed intrekken om vlekken in kleding te voorkomen.  

Belangrijkste ingrediënten Ijslands Mos*, Sheabutter*, Aloë Vera*, Eikenbast* * uit gecontroleerde 

biologische teelt 

INCIS Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Alcohol***, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Parfum**, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Glyceryl Caprylate, Betaine, Hydrogenated Coconut Oil*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract*, Cetraria Islandica Extract, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Xanthan Gum, 

Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Zinc Ricinoleate, Salicylic Acid, Lactic Acid, Sodium Levulinate, 

Linalool**, Ascorbyl Palmitate, Menthol, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Citral**, Hamamelis 

Virginiana Leaf Extract*, Plantago Lanceolata Leaf Extract*, Quercus Robur Bark Extract*, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Propolis Cera , Lavandula Hybrida Herb 

Oil, Phytic Acid, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Limonene**, Cocos Nucifera Oil, 

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Salvia Officinalis Oil, Geraniol**, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 

Cocoyl Glutamate, Citronellol**, Tocopherol, Origanum Vulgare Oil, Thymus Vulgaris Oil, CI 75810 
* uit gecontroleerde biologische teelt, ** bestanddeel uit 100% natuurzuivere aromaoliën, *** van 100% natuurzuivere 

oorsprong 
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Witte Leem 
 

Al eeuwenlang wordt witte leem zowel therapeutisch als 

cosmetisch gebruikt vanwege de absorberende werking. Witte 

Leem is een natuurlijke bron van mineralen. Het werkt 

egaliserend op de teint en stimuleert de aanmaak van 

collageen waardoor het bijdraagt aan een strakke, elastische 

huid. Een masker van leem absorbeert de gifstoffen die zich in 

de huid hebben verzameld, verwijdert dode huidschilfers, 

verstevigt de huid en ondersteunt de genezing van 

huidirritaties. Verder stimuleert het de bloedsomloop in het 

gelaat. 

Huidtype Witte Leem is geschikt voor alle huidtypen maar in 

het bijzonder voor de (extreem) gevoelige en droge huid, de 

rode huid en de baby- en kinderhuid. 

Toepassing Witte Leem heeft een verzachtende werking. Witte Leem kan voor uitwendige 

huidverzorging dienen bij puistjes, mee-eters en bij insectenbeten. Daarnaast is Witte Leem te 

gebruiken als vervanging voor talkpoeder.  

Gebruik 

Verzorgend masker 1 (Ideaal voor de mannenhuid): 

Benodigdheden: 

3 eetlepels Witte Leem 

2 eetlepels Aloë Vera Gel 

5 ml Rose Water Skin Spray 

spatel en eetlepel 

maatbeker 

maskerbakje 

 

Toepassing: 

1. Doe 3 eetlepels Witte Leem in een maskerbakje 

2. Voeg er 2 eetlepels Aloë Vera Gel aan toe en meng het geheel door elkaar 

3. Voeg hier de 5ml Rose Water Skin Spray aan toe en meng het geheel tot een egale massa 

4. Breng de substantie met een maskerkwast gelijkmatig aan op het gelaat, de hals en eventueel op 

het decolleté 

5. Laat het masker 15 minuten inwerken 

6. Verwijder het masker met een warm reinigingscompres 

 

Verzorgend masker 2 

Benodigdheden: 

3 eetlepels Witte Leem 

20 ml Multi Use Oil - je kunt hiervoor uit alle geuren kiezen 

spatel en eetlepel 

maatbeker 

maskerbakje 
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Toepassing: 

1. Doe 3 eetlepels Witte Leem in een maskerbakje 

2. Voeg er 20 ml Multi Use Oil aan toe en meng het geheel tot een egale massa 

3. Breng de substantie met een maskerkwast gelijkmatig aan op het gelaat, de hals en eventueel op 

het decolleté 

4. Laat het masker 15 minuten inwerken 

5. Verwijder het masker met een warm reinigingscompres 

 

Reinigend masker 

Benodigdheden: 

3 eetlepels Witte Leem 

15 ml Rose Water Skin Spray 

spatel en eetlepel 

maatbeker 

maskerbakje 

 

Toepassing: 

1. Doe 3 eetlepels Witte Leem in een maskerbakje 

2. Voeg er 15 ml Rose Water Skin Spray aan toe en meng het geheel tot een egale massa 

3. Breng de substantie met een maskerkwast gelijkmatig aan op het gelaat, de hals en eventueel op 

het decolleté 

4. Dek het masker af met een maskertablet en laat het masker 15 minuten inwerken 

5. Verwijder het masker met een warme reinigingscompres 

Belangrijkste ingrediënten Kaolin 

INCIS Kaolin 
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Behandelplannen 
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Gelaatsbehandeling Algemeen 
 

 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub (alle geuren) 
 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenbad Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Rose Water Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 4 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil 
Zelfde geur als geur bij Handscrub 

Stap 5 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Calendula 
Rijstkiem of Roos 
 
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 6 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 7 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 9 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 9 Dieptereiniging Face Scrub (alle geuren), Zoutcompres of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 10 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 11 Massage Multi Use Oil 
Tip! Breng eerst Organic Argania Antioxidanten 
Serum of Aloë Vera Gel aan 

Stap 12 Masker Multi Use Butter (alle geuren) 
Witte Leem 
Dode Zee Modder 
Organic Argania Facelifting Masker 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 13 Neutraliseren Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 13 Booster Organic Argania Antioxidanten Serum of Aloë 
Vera Gel 

Stap 14 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 15 Verzorging Organic Argania Balancing Dagcrème, Organic 
Argania Balancing Nachtcrème, Organic Argania 
Multi Repair Crème, Organic Argania Ageless 
Anti-Rimpel Crème, Balancing Dag- en 
Nachtcrème in 1, Multi Use Oil of Multi Use 
Butter 

Stap 16 Adviseren  
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Gelaatsbehandeling Expert 
 

 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub (alle geuren) 
 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenritueel met builtjes 
(Zie filmpje) 

Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Rose Water Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 4 Rug ritueel Multi Use Oil of Body Scrub  
Pakking van Dode Zee Modder of Klei- en Scrub 
Masker 

Stap 5 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil 
Zelfde geur als geur bij Handscrub 

Stap 6 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Calendula 
Rijstkiem of Roos 
 
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 7 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 9 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 10 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 11 Dieptereiniging Face Scrub (alle geuren), Zoutcompres of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 12 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 13 Massage Multi Use Oil 
Tip! Breng eerst Organic Argania Antioxidanten 
Serum of Aloë Vera Gel aan 

Stap 14 Masker Multi Use Butter (alle geuren), Witte Leem 
Dode Zee Modder, Organic Argania Facelifting 
Masker of Klei- en Scrub Masker 

Stap 15 Neutraliseren Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 16 Booster Organic Argania Antioxidanten Serum of Aloë 
Vera Gel 

Stap 17 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 18 Verzorging Organic Argania Balancing Dagcrème, Organic 
Argania Balancing Nachtcrème, Organic Argania 
Multi Repair Crème, Organic Argania Ageless 
Anti-Rimpel Crème, Balancing Dag- en 
Nachtcrème in 1, Multi Use Oil of Multi Use 
Butter 

Stap 19 Adviseren  
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Gelaatsbehandeling Gevoelige en Gestreste Huid 
 
Een gestreste huid wordt snel rood, mede onder invloed van voeding, stress en temperatuurswisseling. De huid 
is kwetsbaar en kan snel geïrriteerd raken. De gevoelige huid ziet er vaak schilferig, vlekkerig en rood uit. De 
behandeling is gericht op het kalmeren van de huid. Kies voor: 
 

 Lavendel (kalmerend) 

 Cal/rijstekiem (helend en hypoallergeen) 

 Roos (verzachtend) 
 
 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub Calendula Rijstkiem, Lavendel of Roos 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenritueel met builtjes 
(Zie filmpje) 

Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Rose Water Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 4 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil 
Zelfde geur als geur bij Handscrub 

Stap 5 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Calendula 
Rijstkiem of Roos 
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 6 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 7 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 8 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 9 Dieptereiniging Face Scrub (alle geuren), Zoutcompres of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 10 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 11 Massage Multi Use Oil 
Tip! Breng eerst Organic Argania Antioxidanten 
Serum of Aloë Vera Gel aan 

Stap 12 Masker Multi Use Butter Calendula Rijstkiem, Lavendel of 
Roos, Witte Leem, Dode Zee Modder 
Organic Argania Facelifting Masker of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 13 Neutraliseren Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 14 Booster Aloë Vera gel 

Stap 15 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 16 Verzorging Multi Use Oil of Multi Use Butter Calendula 
Rijstkiem, Lavendel of Roos, Balancing Dag- en 
Nachtcrème in 1 of Organic Argania Multi Repair 
Crème 

Stap 17 Adviseren  
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Gelaatsbehandeling Vette Huid 
 
 
Een vette huid is een huid met grove poriën en eventuele onzuiverheden als comedonen en soms 
zelfs van pustels. De huid produceert overactief talg. De vette huid  glimt geregeld op de 
zogenoemde T-zone: neus, voorhoofd en kin. De behandeling is gericht op reinigen, het remmen van 
ontstekingen en het kalmeren van de huid. Kies voor: 
 

 Lavendel (antiseptisch) 

 Calendula-Rijstkiem (helend en hypoallergeen) 
 

 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub (alle geuren) 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenritueel met builtjes 
(Zie filmpje) 

Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Lavendel Skin Spray 

Stap 4 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil Lavendel of Calendula-Rijstkiem 

Stap 5 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Calendula 
Rijstkiem  
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 6 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion, Rose Water 
Skin Spray of Lavendel Skin Spray 

Stap 7 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 8 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 9 Dieptereiniging Face Scrub (alle geuren), Zoutcompres 

Stap 10 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 11 Massage Multi Use Oil 
Tip! Breng eerst Aloë Vera Gel aan 

Stap 12 Masker Multi Use Butter Lavendel of Calendula Rijstkiem 
Witte Leem, Dode Zee Modder 

Stap 13 Neutraliseren Lavendel Skin Spray 

Stap 14 Booster Aloë Vera Gel 

Stap 15 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 16 Verzorging Multi Use Oil of Multi Use Butter 
Lavendel, Calendula Rijstkiem, Organic Argania 
Balancing Dagcrème, Organic Argania Balancing 
Nachtcrème, Balancing Dag- en Nachtcrème in 1 
of Organic Argania Multi Repair Crème  
 

Stap 17 Adviseren  
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Gelaatsbehandeling Anti-Aging 
 
Huidtype dat ontstaat door de gevolgen van het ouder worden. De huid wordt droger, dunner, er 
ontstaan sneller rimpels en soms ook hyperpigmentatie. Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer je 
kunt spreken van een rijpere huid. De behandeling is gericht om huidveroudering te voorkomen, te 
vertragen en te verbeteren. Kies voor: 
 

 Roos (anti-aging) 

 Calendula-Rijstkiem (helend) 
 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub (alle geuren) 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenritueel met builtjes 
(Zie filmpje) 

Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Rose Water Skin Spray 

Stap 4 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil Roos of Calendula Rijstkiem 

Stap 5 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Roos of 
Calendula Rijstkiem  
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 6 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion of Rose Water 
Skin Spray 

Stap 7 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 8 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 9 Dieptereiniging Face Scrub (alle geuren), Zoutcompres of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 10 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 11 Massage Multi Use Oil Roos of Calendula-Rijstkiem 
Tip! Breng eerst Organic Argania Antioxidanten 
Serum aan 

Stap 12 Masker Multi Use Butter, Witte Leem, Dode Zee Modder, 
Organic Argania Facelifting Masker of Klei- en 
Scrub Masker 

Stap 13 Neutraliseren Organic Argania Reinigingslotion of Rose Water 
Skin Spray 

Stap 14 Booster Organic Argania Antioxidanten Serum  

Stap 15 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 16 Verzorging Multi Use Oil of Multi Use Butter Roos of 
Calendula-Rijstkiem, Organic Argania Multi 
Repair Crème, Organic Argania Ageless Anti-
Rimpel Crème 

Stap 17 Adviseren  
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Gelaatsbehandeling Vochtarme Huid  
 
Een vochtarme huid is een huidconditie en kan bij iedereen voorkomen. De vochtarme huid 
kenmerkt zich door een gebrek aan water en kan tegelijkertijd vet en droog aanvoelen. Afhankelijk 
van verschillende factoren, zoals omgeving en voeding, kun je last krijgen van een vochtarme huid. 
Zorg voor het gebruik van hydraterende producten. De behandeling is gericht op hydratatie. Kies 
voor: 
 

 Calendula-Rijstkiem (heilzaam) 
 

 

Stap Fase  Product 

Stap 1 Kennismaken met Botanical Beauty 
Handscrub 

Body Scrub (alle geuren) 
Vertel waarom Botancial Beauty zo uniek is en 
over de koppeling geur en huidtype 

Stap 2 Voetenbad Dode Zee Badzout (3 tot 7 scheppen)  
Vul tijdens voetenbad intakeformulier in 

Stap 3 Bevochtigen Rose Water Skin Spray 

Stap 4 Welkomstritueel 
(Zie filmpje) 

Multi Use Oil 
 

Stap 5 Oppervlaktereiniging Ogen en lippen  -> Mulit Use Oil Roos of 
Calendula Rijstkiem  
Gelaat, hals en decolleté -> Organic Argania 
Reinigingsmelk 

Stap 6 Neutraliseren  Organic Argania Reinigingslotion 

Stap 7 Bepaal de definitieve geur op basis van de  
huidanalyse 

 

Stap 8 Verweken  Dode Zee Water 
Laat 1 tot 10 min inwerken 

Stap 9 Dieptereiniging Face Scrub Calendula-Rijstkiem, Zoutcompres of 
Klei- en Scrub Masker 

Stap 10 Ledigen Dode Zee Water 

Stap 11 Massage Multi Use Oil Calendula-Rijstkiem. Breng 
eventueel vooraf Organic Argania Antioxidanten 
Serum of Aloë Vera Gel aan. 

Stap 12 Masker Multi Use Butter Calendula-Rijstkiem, Witte 
Leem, Dode Zee Modder of Organic Argania 
Facelifting Masker of Klei- en Scrub Masker 

Stap 13 Neutraliseren Organic Argania Reinigingslotion 

Stap 14 Booster Organic Argania Antioxidanten Serum of Aloë 
Vera Gel 

Stap 15 Ooghuidverzorging Organic Argania Oogcrème 

Stap 16 Verzorging Organic Argania Balancing Dagcrème, Organic 
Argania Balancing Nachtcrème, Balancing Dag- 
en Nachtcrème in 1, Multi Use Oil of Multi Use 
Butter Calendula-Rijstkiem  

Stap 17 Adviseren  
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Kort Stappenplan Organic Minerals Hand en Voet 
 

STAP 1 ONTSPANNEN   Dode Zee Badzout 

STAP 2 VERNIEUWEN VAN DE HUID Body Scrub 

STAP 3 BOOSTER OF PAKKING  Dode Zee Modder  -booster  

Multi Use Butter -pakking 
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Stappenplan Organic Minerals Hand en Voet   
 

STAP 1 ONTSPANNEN     Dode Zee Badzout 

STAP 2 VERZORGEN VAN NAGELRIEMEN Multi Use Oil 

STAP 3 VERNIEUWEN VAN DE HUID  Body Scrub 

STAP 4 MASSEREN    Multi Use Oil 

STAP 5 BOOSTER OF PAKKING   Dode Zee Modder -booster 

Multi Use Butter-pakking 

STAP 6 VERZORGEN    Multi Use Butter 

Voetenbalsem 

Beengel 

EXTRA REINIGEN    Dode Zee Water 
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Zo geef je een Botanical Beauty Hand Scrub aan de wasunit 
 

Nodig de cliënt uit om de handen te wassen aan de unit 

1. Laat de cliënt de verschillende geuren ruiken en laar haar vervolgens een geur kiezen. 

2. Maak de handen van de cliënt nat.  

3. Geef de cliënt een kleine hoeveelheid van de gekozen scrub in de handen. 

4. Laat de cliënt zowel de bovenkant als de binnenkant van de handen in wrijven met de scrub. 

5. Spoel de scrub af met water. 

6. Laat de cliënt de handen droog deppen. 

Geef gedurende stap 2 t/m 6 de volgende toelichting: 

We gaan nu wassen met een 100% natuurzuivere Body Scrub op basis van Dode Zee Zout en koud 

geperste oliën. Dus zonder parfums, conserveringsmiddelen en parabenen. De scrub is hierdoor 

uiterst geschikt voor mensen met eczeem, psoriasis en/of een zeer gevoelige huid.  

Dode Zee Zout bevat heel veel mineralen die de huid nodig heeft voor een goede basis. Deze 

mineralen maakt het lichaam zelf niet aan maar moeten worden toegevoegd van buitenaf. De 

mineralen worden opgenomen door de huid. Het Dode Zee Zout verwijdert de dode huidcellen, de 

olie trekt in de huid en maakt een filmlaagje. Dit natuurlijke filmlaagje beschermt de huid tegen 

invloeden van buitenaf zoals water, schoonmaakmiddelen, kou e.d. Je kunt je handen wassen met 

zeep zonder dat het filmlaagje verdwijnt. Ook heb je geen handcrème meer nodig. 

Het laagje slijt na 24 uur, dan moet er weer een nieuw laagje aangemaakt worden. Wanneer je de 

Body Scrub gebruikt, doe dit dan bij voorkeur in de ochtend voordat je met je werkzaamheden begint 

(bij droge handen). De huid heeft dan de hele dag de bescherming van de olie. De Body Scrub kun je 

voor het hele lichaam gebruiken, behalve voor het gelaat want daar is deze scrub te grof voor. 

Speciaal voor het gelaat is er een Face Scrub. De Bodyscrub mag je dagelijks gebruiken voor de 

handen. 

De Body Scrub kun je ook heerlijk onder de douche gebruiken. Dit in plaats van een douchegel en een 

bodylotion. Na het harsen van de scheenbenen ontsmet de Body Scrub en het voorkomt ontstoken 

haarzakjes. De olie voedt  de huid meteen waardoor het schrijnende gevoel verdwijnt. Het is ook 

heerlijk voor de voeten. De eeltvorming van de hakken wordt een stuk minder en de doorbloeding 

wordt bevorderd waardoor het lome gevoel uit de voeten verdwijnt. 

Aandachtspunten: 

Geef elke cliënt een flyer mee. Het gebeurt nog weleens dat de bezoeker overvallen word door alle 

informatie en thuis nog even na wil lezen. 
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Huidaandoeningen 
 

Gebruik bij huidaandoeningen tenminste één product uit de Dode 

Zee lijn  en één product uit de oliën lijn.  
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Acné en comedonen 
Acné is een huidaandoening die heel veel voorkomt in de westerse wereld. Het wordt vaak 

geassocieerd met de pubertijd maar ook volwassenen kunnen last hebben van acné. Feit is dat deze 

aandoening wel vaak begint in de pubertijd als gevolg van hormonale veranderingen. Naast een 

goede verzorging van je huid is bij acné ook expliciete aandacht voor de voeding gewenst.  

Symptomen 

 Rode bultjes die na infectie puisten en abcessen worden 

 Overmatige productie van talg 

 Plekjes zetten uit 

 Ontstekingsverschijnselen 

Oorzaak 

 Hormonale oorzaak 

 Niet besmettelijk 

Plaatsen 

 Gezicht 

 Schouders 

 Bovenarm 

 Nek 

 Rug 

Behandeling algemeen 

 Let op de voeding  

 Puistjes alleen op professionele wijze uitknijpen i.v.m.  

littekens 

Behandeling lichaam gedurende drie weken 

Huid reinigen met water en vezelhandschoen - 2 maal daags 

Dode Zee Water    - 2 maal daags deppen 

                         - na 5 tot 10 minuten schoonmaken met water  

Dode Zee Modder    - gebied insmeren met kwast of spons 

      - 5 tot 15 minuten laten intrekken 

            - 1 maal per week 

Body Scrub      - 1 maal daags huid scrubben 

Rose Water skin Spray    - dagelijks sprayen 

Multi Use Oil     - 2 maal daags inmasseren (niet nodig na scrubben) 
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Geurlijn  

Calendula-Mandarijn    - helend, gaat vorming littekens tegen 

Lavendel     - reinigt de huid 

Resultaat 

 Minder puistjes en mee-eters 

 Puistjes rijpen niet uit 

 Minder pijnlijk 

 Rustige en mooie huid  

Behandeling gelaat gedurende drie weken 

Huid reinigen met water en vezelhandschoen: - 2 maal daags 

Dode Zee Water    - 2 maal daags deppen 

                         - na 5 tot 10 minuten schoonmaken met water  

Dode Zee Modder    - gebied insmeren met kwast of spons 

      - 5 tot 15 minuten laten intrekken 

            - 1 maal per week 

Face Scrub  - 1 maal daags huid scrubben, werk tijdens actieve 

fase met compressen. 

Rose Water skin Spray    - dagelijks sprayen 

Multi Use Oil     - 2 maal daags inmasseren (niet nodig na scrubben) 

Geurlijn  

Calendula-Mandarijn    - helend, gaat vorming littekens tegen 

Lavendel     - reinigt de huid 

Resultaat 

 Minder puistjes en mee-eters 

 Puistjes rijpen niet uit 

 Minder pijnlijk 

 Rustige en mooie huid  
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Psoriasis  
Psoriasis is een veelvoorkomende, chronische, hardnekkige, niet besmettelijke aandoening van de 

huid. Bij psoriasis zendt het immuunsysteem van het lichaam verkeerde signalen naar de huid, 

waardoor cellen vier keer sneller dan normaal worden aanmaakt. Het gevolg hiervan is dat er scherp 

begrensde rode en zilverwitte schilferige verdikkingen van de huid ontstaan, die soms gepaard gaan 

met jeuk of pijn.  

 

Psoriasis kan over het gehele lichaam voorkomen. De ernst van de aandoening varieert sterk van 

persoon tot persoon en de symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig. Psoriasis is niet 

besmettelijk. Gebruik voor de behandeling van Psoriasis producten uit de Calendula geurlijnen.  

Symptomen 

 Rode vlekken, witte schilfers, jeuk 

 Verergert bij contact met bepaalde stoffen en stress 

Oorzaak 

 Genetisch bepaald 

 Teveel aanmaak van nieuwe huidcellen 

 Dikke laag huidcellen 

Plaatsen 

 Elleboog 

 Knieën 

 Onderrug 

 Hoofdhuid 

Behandeling algemeen 

 Voorkom contact met stoffen zoals chemicaliën  

(ook in cosmetica) 

 Voorkom stress 

 Niet krabben, houd nagels kort 

 Let op voeding  

Gedurende drie weken: 

Bad Zout:     - 3 eetlepels in hand- of voetenbad 

                             - 1 kilo in het ligbad 

                            - 2 á 3 keer per week  

Dode Zee Water:   - 2 maal daags deppen. 

          - na 5 – 10 minuten schoonmaken met water  

Modder:    - plek insmeren met kwast of spons 

     - 5 - 15 minuten laten intrekken 

https://www.botanicalbeauty.nl/natuurlijke-huidverzorging/
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           - 1 maal per week 

Rose Water Skin Spray:   - dagelijks sprayen 

Body Scrub:     - plekjes scrubben (lichte druk, draaiende bewegingen)  

        - 1 maal daags  

Multi use Butter:   - plekjes rondom insmeren 

     - minimaal 1 maal per dag 

Multi Use Oil:     - scheutje toevoegen aan het badwater 

Geurlijn 

Calendula (heilzaam en speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid 

Resultaat 

 Minder verheven en kleinere plekken 

 Jeukt niet meer en ziet er rustiger uit 

 Komt minder heftig terug 

 Niet te genezen wel te verminderen 
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Eczeem  
Eczeem is een veelvoorkomende oppervlakkige, niet besmettelijke huidaandoening in de vorm van 

een ontstekingsreactie van de huid. Eczeem veroorzaakt jeuk en roodheid van de huid. Vooral 

jongere kinderen hebben last van eczeem, maar het kan zich helaas ook op latere leeftijd 

ontwikkelen. Eczeem is niet besmettelijk. Kies bij eczeem voor producten uit de geurlijnen: Calendula 

Mandarijn, Lavendel of Rijstkiem.   

Symptomen 

 Jeuk 

 Droogheid 

 Roodheid 

 Eventueel blaasjes 

Oorzaak 

 Allergische reactie  (contact eczeem)  

 Erfelijk    (atopisch eczeem) 

Plaatsen 

 Gehele lichaam 

Behandeling algemeen 

 Onderzoek oorzaak en voorkom aanraking met oorzaak 

 Niet krabben  

 Houd nagels kort 

 Let op voeding 

Behandeling lichaam gedurende drie weken 

Bad Zout:     - 3 eetlepels in hand- of voetenbad 

                             - 1 kilo in het ligbad 

                            - 2 á 3 keer per week  

Dode Zee Water:   - 2 maal daags deppen. 

          - na 5 tot 10 minuten schoonmaken met water  

Modder:    - plek insmeren met kwast of spons 

     - 5 - 15 minuten laten intrekken 

           - 1 maal per week 

Rose Water Skin Spray:   - dagelijks sprayen 

Body Scrub:     - plekjes scrubben (lichte druk, draaiende bewegingen)  

        - 1 maal daags  

 

https://www.botanicalbeauty.nl/natuurlijke-huidverzorging/
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Multi Use Butter:   - plekjes rondom insmeren 

     - minimaal 3 maal per dag 

Multi Use Oil:     - scheutje toevoegen aan het badwater 

Behandeling gelaat gedurende drie weken 

Bad Zout:     - kompressen maken, dessertlepel zout en 100 ml water 

                                     - dagelijks minimaal 10 minuten 

Dode Zee Water:   - 2 maal daags  deppen. 

          - na 5 tot 10 minuten schoonmaken met water  

Modder:    - plek insmeren met kwast of spons 

     - 5 tot 15 minuten laten intrekken 

           - 1 maal per week 

Rose Water Skin Spray:   - dagelijks sprayen 

Face Scrub:     - plekjes scrubben (lichte druk, draaiende bewegingen)  

        - 1 á 2 maal per week  

Multi Use Oil:    - ochtend, plek inmasseren 

Multi Use Butter:   - 3 maal daags plek inmasseren, vooral voor de nacht 

Geurlijn  

Calendula    - heilzaam en speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid 

Lavendel    - heilzaam bij ontstekingen 

Resultaat 

 Plek en jeuk verdwijnen 

 Rustiger en mooier 

 Plek zal geheel verdwijnen bij consequent behandelen 

 

  



 
102 

Voetschimmel - Zwemmerseczeem 
Voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd, is een schimmelinfectie van de huid van je 

voeten. Het gaat meestal om een besmetting tussen de tenen maar het komt zeker ook op andere 

plekken op de voet voor. Voetschimmel is zeer besmettelijk!  

 

Kies voor de behandeling van voetschimmel veroorzaakt door een schimmel voor producten uit de 

geurlijn Eucalyptus-Mint. Wordt de voetschimmel veroorzaakt door een bacterie, kies dan voor de 

Lavendel geurlijn.  

Symptomen 

 witte schilfering  

 jeukende blaasjes  

 open huid tussen de tenen 

 roodheid met schilfering 

 gele verkleuring en verbrokkeling van teennagels 

Oorzaak 

 In onze leefomgeving zijn veel schimmels aanwezig en iedereen komt ermee in aanraking. 

Meestal hebben we er geen last van omdat het bovenste laagje van de huid dik genoeg is om 

de schimmel buiten te houden. Wanneer de huid echter beschadigd of langdurig vochtig is, 

vermindert de kwaliteit van deze bescherming. Schimmel tast de buitenste laag van de huid, 

de hoornlaag, aan en dringt de huid binnen. De schimmel voedt zich met de cellen van de 

hoornlaag waardoor hij kan uitgroeien en een infectie veroorzaakt.  

Plaatsen 

 Meestal tussen de tenen maar ook op andere plekken op de voet 

Behandeling algemeen 

 Was de voeten dagelijks 

 Droog de voeten goed af, met name tussen de tenen  

 Trek elke dag schone sokken aan. Bij veel transpireren tweemaal per dag  

 Draag niet dagelijks dezelfde schoenen 

 Doe schoenen zo vaak mogelijk uit 

 Draag in zwembaden, kleedruimtes en dergelijke eigen slippers 

 

Behandeling voeten gedurende drie weken 

Bad Zout:     - 7 eetlepels in voetenbad 

                                - 2 á 3 keer per week  

Multi Use Oil: - 2 maal daags Multi Use Oil Eucalyptus Mint (schimmel) of 

Lavendel (bacterie) inmasseren.  

Multi Use Butter: - Voor het slapen Multi Use Butter aanbrengen op aangedane 

plekken, tussen de tenen en op de nagelriemen. 
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Body Scrub:  - voeten, nagelriemen en huid tussen de tenen scrubben 

(lichte druk, draaiende bewegingen)  

        - 3 maal per week  

     - goed afspoelen en droog deppen 

Dode Zee Modder:   - 1 maal per week een pakking 

- Laat 2 tot 5 minuten intrekken  

- Maak schoon met lauwwarm water 

Geurlijn  

Eucalyptus-Mint   - heilzaam bij voetschimmel veroorzaakt door een schimmel 

Lavendel    - heilzaam bij voetschimmel veroorzaakt door een bacterie 

Resultaat 

 Plekt vermindert 

 Rustiger en mooier 

 Plek zal geheel verdwijnen bij consequent behandelen 
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Kloven 
Kloven in handen zijn kleine barstjes in de huid, veroorzaakt door een extreem droge huid. Deze 

kloven kunnen pijnlijke handen en vingers veroorzaken. 

Symptomen 

 Ingescheurde huid 

 Moeizame genezing 

Oorzaak 

 Heel droge huid 

 Heel natte huid  

Plaatsen 

 Handen 

 Voeten 

Behandeling algemeen 

 Huid vet en soepel houden  

 Voorkom infectie 

Behandeling gedurende drie weken 

Huid reinigen met water en vezelhandschoen:  2 maal daags 

Dode Zee Zout     - één eetlepel in een dagelijks hand- of voetbad 

Body Scrub      - 1 maal daags plekjes scrubben 

Multi Use Butter    - minimaal 4 maal daags inmasseren 

Geurlijn  

Calendula-Mandarijn    - heilzaam 

Resultaat 

 Kloven genezen 

 Kans op nieuwe kloven verkleint 
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Extreem droge huid 
De huid is de barrière tussen het lichaam en allerlei externe invloeden. Het zorgt ervoor dat je niet 

teveel vocht, eiwitten en mineralen verliest. Wanneer de beschermfunctie van de huid niet optimaal 

is, bijvoorbeeld door een tekort aan vetten in de bovenste laag van je huid, verlies je teveel vocht 

met een droge tot extreem droge huid tot gevolg.  

Symptomen 

 Witte waas over huid 

 Jeuk 

Oorzaak 

 Verstoorde vochtbalans 

Plaatsen 

 Gehele lichaam 

Behandeling algemeen 

 Vermijd zeep 

 Drink voldoende water of kruidenthee 

Body Scrub     - minimaal 3 maal per week huid scrubben 

Multi Use Oil     - na douchen niet afdrogen maar insmeren met olie 

      - 2 maal daags droge huid insmeren 

Rose Water Skin Spray - dagelijks sprayen  

Multi Use Butter    - dagelijks insmeren 

Geurlijn  

Calendula     - heilzaam en meest vette olie 

Resultaat 

 Witte waas verdwijnt 

 Normaliseert aanmaak huidcellen 

 Vermindert jeuk 

 Soepele huid 
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Bestraalde huid 
Een bestraalde huid is uit balans en heeft voor herstel extra zorg nodig. De producten uit de Organic 

Minerals Face Care Lijn zijn uitermate geschikt voor bestraalde huid omdat de biologische 

ingrediënten heilzaam werken bij het herstel van deze aangedane huid. Kies daarom voor de 

Calendula Rijstkiem lijn. 

Symptomen 

 Plaatselijk dunne, gevoelige, pijnlijke en soms verbrande huid 

Oorzaak 

 Verstoorde aanmaak huidcellen door bestraling 

Plaatsen 

 Gehele lichaam, met name bestralingsgebied 

Behandeling algemeen 

 Behandel met zorg! 

 Niet scrubben. Gebruik compressen 

 Gebruik ter verzachting Rose Water Skin Spray 

Multi Use Oil     - na douchen niet afdrogen maar insmeren met olie 

      - 2 maal daags vochtige huid insmeren 

Rose Water Skin Spray    - dagelijks sprayen  

Multi Use Butter    - dagelijks insmeren 

Geurlijn  

Calendula-Rijstkiem    - vermindert verbranding 

Roos      - verzacht 

Resultaat 

 Vermindert pijn 

 Herstelt verbranding 

 Soepele huid 

 

  

https://www.botanicalbeauty.nl/natuurlijke-huidverzorging/
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Couperose 
Couperose is een verschijnsel waarbij kleine bloedvaatjes, ook wel haarvaatjes genoemd, in het 

gezicht beschadigd raken. Couperose ontstaat vaak spontaan als gevolg van het ouder worden van de 

huid. Het is een onschuldige aandoening die met name in het gelaat zichtbaar is.  

 

Gebruik voor de behandeling van couperose producten uit de Organic Minerals Rozen lijn. Let erop 

dat je de huid aangedaan door couperose nooit scrubt en gebruik voor de couperose huid nooit 

producten uit de Eucalyptus Mint geurlijn!  

Symptomen 

 Roze of rode huid met rode adertjes 

Oorzaak 

 Toename van kleine bloedvaatjes. Oorzaak onbekend 

 Soms gevolg Rosacea (ontstekingsreactie) 

Plaatsen 

 Wangen 

Behandeling algemeen 

 Gebruik UV-bescherming 

 Niet scrubben. Gebruik compressen 

Behandeling gedurende drie weken 

Dode Zee Zout     - Maak dagelijks compres van 1 dessertlepel zout op 

        100 ml water (10 minuten laten intrekken) 

Face Scrub     - 1 maal per week compres. Niet scrubben! 

Rose Water Skin Spray    - dagelijks sprayen  

Multi Use Oil     - 2 maal daags insmeren 

Multi Use Butter    - 3 maal daags insmeren, vooral in nacht 

Geurlijn  

Calendula-Rijstkiem    - allergeen 

Roos      - anti-aging 

Gebruik geen Eucalyptus-Mint i.v.m. stimulatie doorbloeding 

Resultaat 

 Normaliseert huidskleur 

 Vermindert verwijding bloedvaatjes 

 

  

https://www.botanicalbeauty.nl/natuurlijke-huidverzorging/
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Mycosenagel 
Een kalknagel is een verdikte en verkleurde nagel. Kalknagels zijn lelijk om te zien en met een 

nagelschaartje lukt het je bijna niet om de nagel te knippen. Kalknagels worden over het algemeen 

veroorzaakt door een schimmel die de nagel infecteert. Wanneer de weerstand even niet optimaal is, 

krijgt de schimmel de kans om te groeien en ontstaat er dus een nagel die duidelijk is aangedaan.  

 

Word de kalknagel veroorzaakt door een schimmel? Kies dan voor proucten uit de geurlijn 

Eucalyptus-Mint. Wordt de kalknagel veroorzaakt door een bacterie? Kies dan voor de Lavendel 

geurlijn. 

Symptomen 

 Doffe, brokkelige verdikte nagelplaat 

 Geelbruine kleur - bacteriële infectie 

Oorzaak 

 Schimmel- of bacteriële infectie 

 Verstoorde zuurgraad 

Plaatsen 

 Nagels van tenen en vingers (door besmetting via voeten) 

Behandeling algemeen 

 Draag slippers in openbare gelegenheden 

 Behandel schoenen en sokken ook vanwege herbesmetting 

 Dode Zee Zout     - 1 eetlepel in dagelijks hand- of voetbad  

        (20 minuten) 

Body Scrub     - huid scrubben, vooral nagelriemen en tussen tenen 

Multi Use Oil     - minimaal 4 maal daags inmasseren vooral  

        nagelriemen en tussen tenen 

Bezoek een pedicure! 

Geurlijn  

Eucalyptus-Mint    - werkzaam tegen schimmel 

Lavendel     - werkzaam tegen bateriën 

Resultaat 

 Schimmel verdwijnt 

 Afname kans op schimmel 
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Mycosis pedis en Tinea pedis  
Voetschimmel is een schimmelinfectie van de huid van je voeten. Het gaat meestal om een 

besmetting tussen de tenen maar het komt zeker ook op andere plekken op de voet voor. 

Voetschimmel is zeer besmettelijk!  

 

Kies voor de behandeling van voetschimmel veroorzaakt door een schimmel voor producten uit de 

geurlijn Eucalyptus-Mint. Wordt de voetschimmelveroorzaakt door een bacterie, kies dan voor de 

Lavendel geurlijn. 

Symptomen 

 Jeuk 

 Blaren 

 Losse velletjes 

Oorzaak 

 Schimmelinfectie 

 Verstoorde zuurgraad 

Plaatsen 

 Voeten en handen (door besmetting via voeten) 

Behandeling algemeen 

 Draag slippers in openbare gelegenheden 

 Goed drogen tussen tenen 

 Gebruik geen zeep 

 Dode Zee Zout     - 1 eetlepel in dagelijks hand- of voetbad   

(20 minuten) 

Body Scrub     - huid scrubben, vooral tussen tenen 

Multi Use Oil     - minimaal 4 maal daags inmasseren op natte voeten 

        en goed tussen tenen 

Geurlijn  

Eucalyptus-Mint    - werkzaam tegen schimmel 

Resultaat 

 Schimmel verdwijnt 

 Afname kans op schimmel 

 

 

  

https://www.botanicalbeauty.nl/natuurlijke-huidverzorging/
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Wratten 
Een wrat is een klein, hard, goedaardige gezwel op de huid, in de vorm van een klein knobbeltje en 

wordt veroorzaakt door virussen uit de familie humaan papillomavirus. Wratten komen vooral voor 

op de handen en voeten, maar ze kunnen ook op andere plaatsen zitten. Bij de meeste mensen 

verdwijnen ze na een jaar vanzelf, zonder littekens. 

Kies voor de behandeling van jeukende wratten voor natuurlijke producten uit de geurlijn 

Eucalyptus-Mint. Kies bij steelwratjes voor de Lavendel geurlijn. Bij water wratjes die open zijn voor 

producten uit de Calendula-lijn en als ze niet open zijn voor Eucalyptus-Mint of Lavendel. 

Symptomen 

 klein woekerend knobbeltje 

 voelt ruw aan 

 meestal rond of ovaal 

 verdwijnen meestal na een jaar vanzelf 

Oorzaak 

 verzwakt immuunsysteem 

 virussen uit de familie humaan papillomavirus 

Plaatsen 

 vooral op handen en voeten  

Behandeling algemeen 

Dode Zee Zout - 7 eetlepels in een dagelijks hand- of voetba (20 

minuten) en indien haalbaar tweemaal daags 

Dode Zee Water - breng na droogdeppen Dode Zee Water aan op de 

wrat en laat goed intrekken 

Dode Zee Modder - Is de wrat vurig? Gebruik dan Dode Zee Modder op 

de wrat. 

Body Scrub - Is de wrat dik en verhoornd? Scrub tussendoor met 

Body Scrub Eucalyptus-Mint. 

Multi Use Butter - Gebruik Multi Use Butter Eucalyptus-Mint. 

Steelwratjes -> Lavendel. Open water wratjes -> 

Calendula-Mandarijn of Calendula Rijstkiem. Dichte 

water wratjes -> Lavendel of Eucalyptus-Mint. Dek de 

wrat daarna af met een zachte pleister die de huid 

niet irriteert. 

Geurlijn  

Eucalyptus-Mint, Lavendel, Calendula Mandarijn of Calandula-Rijstkiem    

Resultaat 

 Bij een consequente toepassing van de behandeling verdwijnen de wratten. 
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Extra informatie 
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Algemene informatie over onze producten 
Waarom natuurlijk cosmetica? De huid is ons grootste en belangrijkste orgaan. Het spreekt voor zich 

dat we om deze reden voorzichtig met dit orgaan moeten omgaan. Het doel van natuurcosmetica is 

het evenwicht van de huid niet te verstoren, maar op natuurlijke wijze te voeden en te herstellen. 

Daarbij is het belangrijk dat de zuurgraad, de vetmantel en de natuurlijke bacteriën van de huid in 

balans blijven. We spreken hier over het biologisch evenwicht. Het biologisch evenwicht van de 

huidWaarom is het biologisch evenwicht van de huid zo belangrijk? De huid is een geniaal orgaan dat 

zonder enige hulpmiddelen zichzelf uitstekend in stand kan houden. Het bedekt het hele lichaam en 

heeft tot doel ditlichaam te beschermen tegen uitdroging, onderkoeling en agressie van buitenaf. 

Enkele voorbeelden hiervan zijntalg, transpiratie en zuurgraad. Talg zorgt dat de huid soepel blijft. 

Transpiratie zorgt voor het afkoelen van onze lichaamstemperatuur. En infecties worden geweerd 

door de zuurgraad. Dit alles wordt door het biologisch evenwicht automatisch geregeld. Daar hoeven 

wij helemaal niets voor te doen. We zouden wel gek zijn om dit mechanisme te ontregelen! 

Cosmetica met synthetische ingrediënten die jeop de huid aanbrengt, is vaninvloed op de huid en het 

lichaam. Synthetische en niet huideigen stoffen kunnen direct of indirect de verstoringen van het 

biologische evenwicht van de huid veroorzaken, vooral bij gebruik op de lange termijn. Natuurlijke 

ingrediënten zijn in feite de enige stoffen die de huid kunnen verzorgen. De basis van 

natuurcosmetica producten wordt gevormd door natuurlijke ingrediënten en heilzame planten, 

kruiden en bloemen. De producten ondersteunen het verzorgende en herstellende vermogen van de 

huid. De ingrediënten waaruit natuurlijke cosmetica is samengesteld, zijn afkomstig uit de natuur. 

Dus wees geïnformeerd en kies bewust.Een simpele vuistregel luidt: “Als je het niet kunt eten moet 

je het ook niet op je huid smeren”.  

De foute stoffenlijst 

Wat smeren wij op onze huid en wat zijn foute stoffen voor de huid? Hoe lees ik de ingrediënten op 

een etiket? Op de foute stoffenlijst staan de stoffen genoemdwaarvoorjemoet oppassen.Kijk dus 

vooral eens de ingrediënten van jouw cosmetica na op de inhoudsstoffen en... schrik niet! Let vooral 

op de stoffen met een * Synthetische emulgatoren(dit zijn meng-en bindmiddelen), zoals PEG* en 

Reth* (met vaak een nummer erachter), Polysorbate 20, 60, 80 etc.; Synthetische oliënzoals 

Dimethicone en onnatuurlijke oliën en vetten, zoals paraffine en vaseline (de huid wordt monddood, 

paraffineverslaving); Synthetische toevoegingen en/of hulpmiddelen, zoals carbomeren, 

diëthylphalaat (DEP)/methanol, EDTA, TEA* (tri-ëthanol-amine), DEA, MEA, NDEA, propylene glycol; 

Synthetische conserveringsmiddelen, zoals broomverbindingen (dus alles waar het woord brom of 

bromo in voorkomt), phenol verbindingen, zoals 2-phenoxyethanol, chloorverbindingen (dus alle 

waar het woord chlor of chloor in voorkomt) en triclosan Synthetische grondstoffen voor shampoo, 

zoals sodium lauryl sulfate varianten, zoals sodium laureth sulfate, magnesium lauryl sulfate, sodium 

lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium oleth sulfate, TEA laureth sulfate. Veel van 

debovengenoemdeingrediënten zijn sterk huid-en milieuonvriendelijk. Zo kunnen zebijvoorbeeld de 

hormoonhuishouding ontwrichtenende vetmantel van de huid of zelfs de gehele huid ontregelen. 

Bepaalde stoffen worden niet alleen in lichaamsverzorgingsproducten toegepast, maar het zijn ook 

belangrijke ingrediënten voor de industrie. Eenaantal stoffen wordt zelfs in antivries-en 

remvloeistofgebruikt.En dan hebben we hetnog niet eens over de mogelijke giftige 

eigenschappen...ParaffineverslavingIn veel cosmetica worden stoffen als paraffine en siliconen 

(minerale) oliën gebruikt. Dereguliere cosmetica gebruiken deze stoffen als 'vetten' in hun crèmes. 

Een ander belangrijke reden om deze stoffen te gebruiken is dat ze zeer goed zijn voor de 



 
114 

houdbaarheid van het product. Een groot nadeel is dat deze voor de huid onnatuurlijke oliën 

envetten de huid monddood maken. De poriën kunnen worden ontregeld en afgesloten. Deze vetten 

lossen natuurlijke huidvetten op. De huid maakt echter geen nieuwe huidvetten aan. Als jemet dit 

soort ingrediënten stopt, gaat de huid droog en onprettig aanvoelen. Veel mensengrijpendan al snel 

weernaar de vette paraffine producten... een paraffineverslavingis geboren. De huid moet minstens 

een maand van deze (jarenlange) verslaving herstellen en wennen aan een goede, natuurlijke 

verzorging. Botanical Beauty producten bevatten uitsluitend plantaardige oliën die ook meteen 

doelgericht de werkzame stof bevatten en niet irriteren. De meeste oliën zijn ook van biologische 

teelt.  

Natuurlijke geuren  

Synthetische geurstoffen zijn vaak slecht afbreekbaar en kunnen zich in het milieu ophopen. Zij 

kunnen huidirritatie opwekkenenbij hoge doses zijn deze stoffen zelfs giftig. Bovendien zijn 

erhormoonverstorende effecten op de voortplanting aangetoond. Verder worden er vaak Ftalaten 

gebruikt om de geur te fixeren. Ftalaten worden ook als weekmakers in plastic gebruikt. Het is een 

hoogst problematische stof die hormoonverstorend werkt en huid-en zaadcellen kan beschadigen. 

Een totaal ander aspect om even bij stil te staan is: de techniek staat letterlijk voor niets. Vooreen 

habbekrats wordt synthetisch de meest fantastische geur en parfum in elkaar geknutseld. Daarmee 

kan een goedkoop en waardeloos product toch "lekker" gemaakt worden.  

Natuurlijke bescherming, het verschil tussen UVA en UVB 

Een positief effect van zonlicht en zonnewarmte is dat het ons vaak psychisch goed doet. We fleuren 

ervan op en voelen ons licht en vrolijk. We hebben het nodig, maar zonlichtheeftook een zeer 

nadelige kant. Zonlicht bestaat onder andere uit Ultra Violet(UVA en UVB) licht. UV-straling heeft een 

enorme energie. Een energie die in staat is in te grijpen in de biochemische processen in de huid. Dat 

heeft een heel positief effect, want hierdoor worden bepaalde stoffen in het lichaam omgezet in 

vitamine D, een belangrijke vitamine voor de opname van kalk in de botten. Maar deze energie kan 

ook een negatieve invloed hebben. Het DNA van de huidcellen kan veranderen door het UVA-licht. 

Daardoor kan huidkanker ontstaan. UVA stralen dringen het diepst in de huid door. UVA stralen zijn 

er alle seizoenen en gaan dwars door glas heen. UVA zorgt ook voor het bruin worden van de huid. 

De vrije radicalen dieontstaan door deze stralen,versnellen het verouderingsproces doordat ze 

proteïne, collageen en elastine afbreken.Zobeschadigenze de huid. De huid verliest haar stevigheid 

en veerkracht. Daarom is de zon één van de belangrijkste oorzaken van rimpels. Dit wordt zichtbaar 

rond het 40ste levensjaar. Ook heeft men dan kans op vormen van pigmentatie omdat de melanine 

niet meer regelmatig wordt aangemaakt. UVB stralen dringen niet zo diep in de huid. Het blijft 

'oppervlakkig', maar is niet minder gevaarlijk. UVB is verantwoordelijk voor de zonverbrandingdie je 

oplooptdoor jehuid te lang en te intensief bloot te stellen aan de zon, zoals op het strand of tijdens 

een lange wandeling op een zonovergoten dag.  

Zowel UVA als UVB stralen kunnen dus zeer schadelijk voor de huid zijn. Een goede bescherming is 

vanzelfsprekend van groot belang. Een dagcrème zorgt voor bescherming van alle schadelijke 

invloeden van buitenaf, dus ook tegen UVA stralen. Let wel: een dagcrème is géén 

zonnebrandproduct en beschermt dus niet tegen UVB stralen. OnzeOrganic Argania lijn heeft een 

natuurlijke UVA bescherming in deanti-aging crèmes (Organic Argania Multi Repair en Anti 

Rimpelcrème), die de huid dagelijks beschermttegen veroudering en pigmentatie. Met bescherming 

van de huid tegen UVA stralen kunjeniet jong genoeg beginnen. Hoe eerder je begint met 
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beschermen,hoe langzamerde huid zal verouderen. Voor bescherming tegen UVB stralen dient een 

zonnebrandproduct worden gebruikt. Voor de huid en de gezondheid geldt in alle gevallen: Zon veilig 

en met mate!  

Het natuurlijke conserveringssysteem 

Wij zijntrots op onsunieke, natuurlijke conserveringssysteem. De werking berust op plantenzuren, 

zoals anijs-, appel-, kaneel-, citroen-en salicylzuur. Ons conserveringssysteemis vrij van ruwe alcohol, 

petrochemicaliën, sodium laurylsulfaat, polyethyleen, glycol en potentiële hormoon verstorende 

chemicaliën. Natuurcosmetica in het algemeen bevat geen synthetische chemicaliën of 

conserveringsmiddelen. Dit in tegenstelling tot de 'reguliere' cosmetica. De in gangbare shampoos 

gebruiktebroomverbindingen worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Andere gebruikte 

synthetische stoffen, waaronder de bacterieremmer triclosan, hebben een verstorende werking op 

het geslachtelijke hormoonsysteem en kunnen overgevoeligheidsreacties van de huid 

teweegbrengen. Conserveringsmiddelen als parabenen en al het afgeleide gebruik worden ook 

veelvuldig toegepast. Deze conserveringsmiddelen doen hun werk heel goed. Zij stoppen alle 

enzymactiviteit in het product, waardoor het product niet bederft. Echter, conserveringsmiddelen 

blijven werken op de huid. Via de huid worden deze middelen in de bloedcirculatie opgenomen en zo 

komen ze uiteindelijk terecht in onze organen. De stabiel conserverende werking blijft ook in het 

lichaam actief, terwijl ze de normale enzymactiviteit van het lichaam lastigvallen. Dit kan, vooral op 

langere termijn en bij een inname van grote hoeveelheden, een probleem voor onze gezondheid 

vormen. 

Houdbaarheid natuurcosmetica  

Cosmeticaproducten hebben een houdbaarheidsdatum. Als deze verstreken is, heeft het product 

vaak geen effect meer. Na verloop van tijd kunnen er ook bacteriën in ontstaan die het risico op 

infecties vergroten. Vooral de natuurlijke en/of biologische producten bederven sneller. Dit komt 

doordat deze producten geen synthetische conserveringsmiddelen bevatten, zoals bijvoorbeeld 

parabenen. Paraffine en siliconenoliën worden ook veelal gebruikt voor een langdurige 

houdbaarheid. Deze stoffen zijn echter zeer slecht voor de huid. In de producten van Botanical 

Beauty worden daarom bewust deze stoffen gemeden. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van 

biologische en koudgeperste oliën. Absoluut niet de makkelijkste weg, wantdeze ingrediënten zijn 

minder lang houdbaar maar wel aanzienlijkbeter voor de huid en de gezondheid.  

Houdbaarheidsdatum na opening 

Meestal is synthetische cosmetica één tot twee jaar houdbaar. Op de verpakking is dit aangegeven 

met een pictogram van een open potje, een cijfer en de letter 'M'. Het cijfer verwijst naar de periode 

waarbinnen cosmetica bij voorkeur gebruikt moet worden nadat het geopend is. De 'M' staat voor 

maand. Voor natuurcosmetica is deze periode korter. Een geopende pot crème blijft ongeveer 8 

maanden goed. Zoals hierboven al beschreven, heeft Botanical Beauty haar eigen 

conserveringssysteem. Een veilig systeem dat niet schadelijk is voor de natuur, de mens en het 

milieu. Steriele afvulmethodes in combinatie met kiemremmende werking van etherische oliën en 

een aantal andere stoffen, zoals plantenzuren, garanderen een houdbaarheidstermijn van 18 tot 36 

maanden, mits ongeopend. Geopende crèmes en emulsies van de Organic Argania lijn hebben een 

houdbaarheidstermijn van ongeveer 6 tot 12 maanden, voorop gesteld dat het product onder 

normale omstandigheden wordt bewaard (niet boven 20 graden Celcius). Op de onderkant van alle 

Botanical Beauty producten is een THT (tenminste houdbaar tot) sticker geplakt. Deze geeft aan tot 
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wanneer een product houdbaar is MITS deze ongeopend is. Onder de THT staat het charge nummer. 

De eerste drie cijfers van het charge nummer geven het jaar en de maand van productie aan. 

Bijvoorbeeld charge nr 810 betekent dus: geproduceerd in oktober 2008.  

Staat biologisch voor 100% natuurlijk 

Tegenwoordig probeert elke fabrikant in cosmetica mee te liften op het succes van de natuurlijke 

trend. De consument wordt flink om de tuin geleid. Zelfs op producten met slechts één natuurlijk 

ingrediënt staat doodleuk 'natuurlijk' of het allerlaatste mode woord 'Bio' vermeld. Wij willen u dan 

ook adviseren om verder te kijken dan wat de fabrikant zo hard mogelijk roept in advertenties, op 

verpakkingen etc. Bio, biologisch of natuurlijk staan niet garant voor een natuurzuiver product. Het 

product kan heel goed parabenen, paraffine/vaseline en andere synthetische stoffen bevatten. Kijk 

goed op de INCI lijst die verplicht op het product vermeld moet worden. Een goed hulpmiddel is 'De 

Foute Stoffenlijst' (zie hiervoor www.pro-botanicalbeauty.nl/pr-downloads/). Aangezien de absolute 

trend op dit moment 'Bio' is, willen wij hier toch iets dieper op in gaan. Allereerst willen wij een 

misvatting uit de wereld helpen: Er bestaan cosmeticaproducten die 100% biologisch zijn. Dat is dus 

niet waar. Er bestaan geen cosmeticaproducten die 100% biologisch zijn. Waarschijnlijk is deze 

misvatting ontstaan doordat de consument biologische cosmetica vergelijkt met biologische voeding. 

En fabrikant en marketingmensen spelen hier slim op in.  

Let wel: een crème uitsluitend uit 100% biologische ingrediënten bestaat simpelweg niet! Biologisch 

geteelde ingrediënten kunnen gelden voor plantaardige en botanische ingrediënten. In de 

huidcosmetica geldt dat voor de plantaardige-, etherische oliën en/of kruiden. Overige ingrediënten 

kunnen niet van biologische oorsprong zijn. Dit is een wezenlijk verschil met de voeding industrie. 

Botanical Beauty gebruikt van de drie groepen (waar wel biologische ingrediënten voor kunnen 

gelden), voornamelijk en waar mogelijk ingrediënten van biologische oorsprong en/of koudgeperst. 

Dit laatste staat voor onbewerkt en zo zuiver mogelijk.  

Dierproefvrij 

De Botanical Beauty producten zijn voornamelijk samengesteld uitplantaardige oliën, kruiden en 

aroma oliën. Tevens zijn emulgatoren en overige grondstoffen van natuurlijke oorsprong en veilig in 

gebruik. Zowel de grondstoffen als het eindproduct zijn niet getest op dieren. De Botanical Beauty 

producten kunnen aangemerkt worden als geheel dierproefvrij. 
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Parfum en alcohol in onze producten 
 

Parfum 
Botanical Beauty gebruikt geen synthetische parfum in haar producten. Alle producten zijn 100% 

natuurzuiver en biologisch. De producten worden gegeurd met natuurlijke etherische oliën. Dit is een 

heel klein percentage van onze producten. Deze etherische oliën geven geur aan de producten, maar 

hebben tevens een therapeutische werking. Elke geur of geurcombinatie doet iets anders. De 

calendula met rijstkiem lijn (de “witte” lijn) is helemaal vrij van etherische oliën en is daarom ook 

geurloos. Dit is voor mensen die niets kunnen verdragen of met een zeer gevoelige huid.  

Alcohol: goede en slechte soorten 
Er zijn minstens 7 verschillende soorten alcohol. Niet alle soorten alcohol zijn slecht voor je huid. De 

alcohol die je beter kunt vermijden is de alcohol die ook in wijn en bier zit. Om te voorkomen dat 

mensen cosmetische producten op gaan drinken, moet er aan de alcohol die in cosmetica 

toegevoegd wordt een stofje gekoppeld worden dat maakt dat het product vies smaakt. Deze "vieze" 

alcohol heet alcohol denat (denatured alcohol) of SD alcohol. Andere namen die je terug kunt vinden 

in de ingrediëntenlijst zijn ethanol, ethyl alcohol, methanol, benzyl alcohol en isopropyl alcohol. In 

hoge concentraties kan deze alcohol je huid uitdrogen en de natuurlijke vettenvan je huid afbreken. 

Deze alcohol tast dan de barrièrefunctie van je huid aan. Alcohol zorgt er ook voor dat de voorlopers 

van vitamine A (denk aan beta carotene en retinol) niet verder omgezet kunnen worden tot vitamine 

A zuur. Je huid krijgt dan een tekort aan deze "huidverjonger". Dit fenomeen verklaart ook deels de 

versnelde veroudering die je ziet bij alcoholisten.  

Bij Botanical Beauty wordt bij sommige producten natuurlijke ethyl alcohol gebruikt om kruiden op 

te lossen om een heilzaam kruidenextract te maken. De concentratie natuurlijke ethyl alcohol die 

gebruikt wordt om kruiden op te lossen is zeer klein en daarom vrijwel verwaarloosbaar. Je hoeft je 

daar dus geen zorgen over te maken. De drager van dit kruidenextract kan rozenwater zijn of waterof 

koudgeperste oliën die het grootste deel van het product vormen.  

Er bestaan ook alcohol soorten die niet of nauwelijks de huid irriteren. Dit zijn cetyl alcohol, ceteary 

alcohol, myristyl alcohol en behenyl alcohol. Deze "vettige" alcoholen houden juist vocht in de huid 

en hoef je dus niet te vermijden. Enkele Botanical Beauty producten bevatten deze vettige alcohol 

soort.  
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Botanical Beauty kiest voor glas! 
Weet jij wat ‘De Plastic Soup’ is?  

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat op straat terecht 

komt, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door het 

poetsen van je tanden. Het nadeel van plastic is dat het niet vergaat. Dit betekent dat uiteindelijk 

alles terecht komt in onze zeeën en oceanen. Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic 

uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. Voor het milieu, maar óók voor mens 

en dier. 

In 1997 zeilde kapitein Charles Moore via een ongebruikelijke route van Hawaii via de North Pacific 

Gyre  naar Zuid-Californië. Daar, midden op de Grote Oceaan, zag hij dagelijks stukken plastic drijven. 

Later keerde hij naar het gebied terug om nader onderzoek te doen. Het bleek te gaan om een 

significant hogere concentratie van plastic dan elders in de oceaan. Dat plastic bleek niet alleen te 

drijven, maar ook te zweven in de waterkolom. Moore noemde het verschijnsel de ‘Plastic Soup’, de 

term die nu in de hele wereld in gebruik is. Over de gevolgen van deze Plastic Soup, die vrij 

desastreus zijn, kunnen we boeken vol schrijven. Voor nu volstaat alleen de constatering dat er écht 

iets moet veranderen.  

Al vanaf haar oprichting draagt Botanical Beauty bij aan een mooiere, schonere wereld waarin de 

Plastic Soup afneemt in plaats van toeneemt. Zo zijn bijvoorbeeld al onze producten microplastic vrij. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Weet je bijvoorbeeld dat plastic ook onze gezondheid beïnvloedt? 

De microplastics zitten namelijkook in ons drinkwater. En helaas zitten er ook microplastics in ons 

voedsel. Eet je vis? Dan is de kans groot dat je naast de microplastics ook nog eens zware metalen 

binnenkrijgt. De Plastic Soup trekt namelijk zware metalen aan waarmee onze zeeën en oceanen ook 

vol zitten. 

Al met al een verhaal waar je niet vrolijk van wordt.  

Daarom zijn wij heel blij dat we een flink aantal van onze producten voortaan in glas kunnen 

aanbieden. Zo helpen we significant mee aan het terugdringen van microplastics! Bijkomend 

voordeel is overigens dat de toepassing van glas zorgt voor een prachtige, luxe en exclusieve 

uitstraling van onze 100% natuurzuivere en biologische producten.  

Een eventueel nadeel zou kunnen zijn dat er nog enige gewenning nodig is met betrekking tot het 

gebruik van glas in de badkamer. Goed te weten is dan, dat vrijwel iedereen gewend is aan het 

gebruik van glas in de keuken. Wij voorzien op dit vlak dan ook geen probleem.Rest ons te melden 

dat de eerste reacties op de nieuwe glazen flesjes buitengewoon enthousiast zijn! Wij wensen jou 

heel veel plezier toe met onze mooie, duurzame glazen flesjes, zowel wat betreft het gebruik, als met 

het geven van uitleg aan klanten over deze geweldige stap voor Botanical Beauty (en de aarde ;-) 


