
n a t u r a l  c o s m e t i c s

Cleansing Gel    Aloë Vera + glycerine    zacht voor de huid    komkommer/limoen  alle huidtypes
Beauty lotion d/s   Zeezouten complex mineralen   intensieve reininging    komkommer/limoen  droge, gevoelige huid
Beauty Lotion n/o  Zeezouten complex mineralen   intensieve reiniging    grapefruite   normaal tot vette huid
Facial Scrub    Bamboe extract     verwijdert dode huidcellen   komkommer/limoen  alle huidtypes
Day Cream    Allentoine     zachte gladde huid    kokos/limoen   normale tot droge huid
Night cream    Vitamine complex + cocosolie   volle stevige nacht verzorging   kokos/limoen   normale tot droge huid
Hydra Cream    Sheabutter + glycerine    vochtregulerend, opbouwend   kokos/limoen   gedehydrateerde huid
Energy Cream    Aloe Vera + collageen    herstellend, verbeterend    kokos/limoen   futloze, vale rokershuid
Skin Repair serum   Utsea cubeba olie+ damascus roos  herstellend, opbouwend    roos    herstellend, schimmel dodend
Energy Serum    Aloe Vera + hyaluronzuur   vochtherstellend    bloemen   onzuivere, vale rokershuid
Anti Aging Cream   Ginko + vitamine C+ witte berk   stimulerend, verstevigend   vleugje vanille   ouder wordende huid
Anti Aging Serum   Vlinderstruik     cel verbeterend opbouwend   roos    ouder wordende huid
Excellent Cream    Oryza Sativa Bran Oil    voedend, liftend anti-rimpel   vleugje vanille   veeleisende, oudere huid
Excellent Serum   Vitamine C + micro algen    liftend, anti-rimpel/ voedend   roos   veeleisende, oudere huid
Special Eye Cream   Ginko vitamine B5 + collageen   verhelderend, verstevigend   damascus roos   alle huidtype vanaf 30+
Anti Aging Mask   Salvia + jeneverbes + zijdepeptides  algemeen herstellend    roos    voor de man
Stictly Men wash   Aloë Vera en glycerine    zachte reininging PH 6,5    boston    voor de man
Strictly Men Cream   Shea butter vitamine C    vochtregulerend     boston    voor de man
Strictly Men Serum   Glyceriene     verzachtend + verhelderend   boston    voor de man
Strictly Men Oil    Vitamine complex A,B,C,D,E,K   verbeterend, verzorgend    boston    voor de man
Vitality Oil    Vitamine complex A,B,C,D,E,K   verbeterend, verzorgend    sinaasappel/mandarijn  alle huidtype
Balance Oil    Vitamine complex A,B,C,D,E,K   verbeterend, verzorgend    geur van de zee   alle huidtype
Relaxing Oil    Vitamine complex A,B,C,D,E,K   verbeterend, verzorgend    ylang ylang   alle huidtype
Smooth Body Cream  Sheabutter + Kokos    olie zeer voedend    bamboo   droge, vochtarme huid
Hyaluron Essence   Viervoudig Hyaluronzuur    voeding, hydratatie voor collageen  reukloos   rimpels, vochtarme huid
Fruity Acid Essence   AHA + Salmin     zachte peeling geen irritaie   reukloos   onzuivere huid, verkleining van poriën
Super Lift Essence   Biologische selderij + Hyaluron   totale verbeteraar voor collageen   reukloos   veeleisende ouder wordende huid
Vitamin Complex Essence  Vitamine A,B,C,D,E + Omega Blue   vitamine boost voor de huid   omega blue   arme gedehydrateerde oudere huid.
Sparkling Ete Essence   Edelwijs extract + pepha tight   opruimend en verstevigend   geurloos  voor alle oogproblemen
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