
Voetenbalsem 

Zorgt voor een krachtig          

herstel. 

Biedt een weldadige          

verzorging. 

Voorkomt eelt– en              

schimmelvorming. 

Verzacht droge, ruwe, ge-

voelige en vermoeide huid. 

Werkt uitstekend bij zweet-

voeten. 

Geschikt voor massage van 

de voet. 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Aloë Vera 
 

Masker, gel, aftersun. 

 

Verzacht, hydrateert,       

verkoelt en kalmeert. 

 

Voor een aangedane,       

overgevoelige en kwetsbare 

huid. 

Beengel 
Werkt op de doorbloeding. 

Ontspant vermoeide, zware, 

onrustige benen en spieren. 

Ideaal voor na, tijdens en 

voor het sporten. 

Voor soepele aderen, sterke 

vaatwanden. 

Bevordert de doorbloeding 

van de haarvaten. 

Cosmetische verzorging van 

spataderen. 

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Deo 
Aluminium vrij. 

 

Met IJslands mos en Aloë 

Vera 

 

Hydraterend. 

 

Met geurneutralisator. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 

Witte Leem 
Masker of pakking. 

Voor droge en gevoelige 

huid. 

Ondersteunt bij herstel van 

huidirritaties. 

Verwijdert bacteriën, huid-

schilfertjes, eventueel over-

tollig huidvet, reguleert talg-

productie en stimuleert aan-

maak collageen. 



Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Face Scrub 
Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Peeling en verzorging in één.  

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Tevens geschikt voor droge 

huid, eczeem, acné &        

psoriasis. 

Mag 3x per week. 

Huid eerst nat maken. 

Dode Zee 

Shampoo 
Voor een geïrriteerde hoofd-

huid. 

Anti-roos. 

Te gebruiken met een 

(natuurlijke) verzorging en 

Oil als bescherming tegen 

föhnen. 

Dode Zee 

Modder 
Modder masker voor een 

super gladde huid. 

Voor het hele  lichaam en 

gelaat. 

1 tot 10 minuten laten in-

trekken. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem, acné, psoriasis 

Deo 
Aluminium vrij. 

 

Met IJslands mos en Aloë 

Vera 

 

Hydraterend. 

 

Met geurneutralisator. 

Aloë Vera 
 

Masker, gel, aftersun. 

 

Verzacht, hydrateert,       

verkoelt en kalmeert. 

 

Voor een aangedane,       

overgevoelige en kwetsbare 

huid. 

Witte Leem 
Masker of pakking. 

Voor droge en gevoelige 

huid. 

Ondersteunt bij herstel van 

huidirritaties. 

Verwijdert bacteriën, huid-

schilfertjes, eventueel over-

tollig huidvet, reguleert talg-

productie en stimuleert aan-

maak collageen. 



Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 

Dode Zee 

Water 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné, psoriasis 

& ontstekingen. 

Oplossen van dode huidcel-

len en aanmaak van nieuwe 

huidcellen. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 

Multi Use Oil 
Ideale reiniger van (oog)  

make-up met vochtig 

wattenschijfje. 

Bodylotion (op vochtige 

huid). 

Massage olie—Gelaatsolie 

Droge armen en benen. 

Haar beschermen tegen 

föhnen. 

Anti muggen: Eucalyptus en 

Lavendel 



Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 

Rose Water 

Skin Spray 
Tonic, lotion (na reiniging) 

Anti-klit: op nat haar        

aanbrengen. 

Verzachtend na het scheren. 

Celvernieuwend. 

Lekker in cakes. 



Multi Use 

Butter 
Lipbalsem. 

Helend & voorkomt littekens 

Voor droge plekjes. 

Huidproblemen. 

Muggenbeten. 

Aftersun. 

Voor na het scheren. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Face Scrub 
Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Peeling en verzorging in één.  

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Tevens geschikt voor droge 

huid, eczeem, acné &        

psoriasis. 

Mag 3x per week. 

Huid eerst nat maken. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Face Scrub 
Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Peeling en verzorging in één.  

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Tevens geschikt voor droge 

huid, eczeem, acné &        

psoriasis. 

Mag 3x per week. 

Huid eerst nat maken. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Face Scrub 
Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Peeling en verzorging in één.  

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Tevens geschikt voor droge 

huid, eczeem, acné &        

psoriasis. 

Mag 3x per week. 

Huid eerst nat maken. 



Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Beengel 
Werkt op de doorbloeding. 

Ontspant vermoeide, zware, 

onrustige benen en spieren. 

Ideaal voor na, tijdens en 

voor het sporten. 

Voor soepele aderen, sterke 

vaatwanden. 

Bevordert de doorbloeding 

van de haarvaten. 

Cosmetische verzorging van 

spataderen. 

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Voetenbalsem 

Zorgt voor een krachtig          

herstel. 

Biedt een weldadige          

verzorging. 

Voorkomt eelt– en              

schimmelvorming. 

Verzacht droge, ruwe, ge-

voelige en vermoeide huid. 

Werkt uitstekend bij zweet-

voeten. 

Geschikt voor massage van 

de voet. 

Badzout 
Voor het hele lichaam en 

voeten. 

Ontgiftend, reinigend. 

Lost dode huidcellen op. 

Vermindert schilfervorming. 

Bij huidproblemen: 

o.a. Eczeem,  acné &        

psoriasis  

Scrub Body 

Hands Feet 

Voor een superzachte en 

gezonde huid. 

Douchegel en bodylotion in 

één, mag elke dag. 

Zet eigen systeem aan het 

werk. 

Filmlaagje beschermt 24 uur. 

Perfect voor o.a. kloven,  

eczeem, acné & psoriasis. 

Huid eerst nat maken. 


