Hometreatment natural beauty Intens – SPA

Een intense, hydraterende gezichtsbehandeling voor thuis, met de natuurlijke producten van SPA
(aromatherapie). Geschikt voor vrijwel alle huidtypen. Voor dit pakket is het raadzaam om vooraf
advies te vragen: het pakket kan dan eventueel nog beter op maat worden gemaakt. Bevat de
volgende producten voor een echte skinboost en een heerlijk moment voor jezelf:
Lait demaquillant. Deze reinigingsmelk is niet alleen reinigend, maar ook verzorgend. Door de zachte
formule is deze voor iedereen geschikt. De hydrolaten van korenbloem en lindebloesem kalmeren en
verzorgen de huid. Verschillende planten- en notenoliën verzorgen en reinigen de huid. De etherische
olie van rozenhout is heilzaam voor de droge huid en helpt bij het tegengaan van huidveroudering.
Lotion Fruitée. Een vruchtenazijn met drievoudige werking: exfoliërend (stimuleert de celvernieuwing
en zorgt voor een zachte huid, hydraterend en zuurgraad herstellend (goed voor een sterke
huidbalans, hoe beter in balans, hoe rustiger de huid is). Bevat o.a. etherische olie van sandelhout
waardoor het vocht in de huid beter wordt vastgehouden. De etherische olie van amyris kalmeert en
verzorgt de huid terwijl het ook de bloedsomloop ondersteunt.
Gel de Gommage. Een fijne scrub, die veel meer doet dan alleen een peeling. Rondgeslepen
abrikozenpitten verwijderen de dode huidcellen zonder de huid te beschadigen. Ingrediënten als Ierse
mos, aloë vera, zeepschorsboom en zeepkruid werken hydraterend, kalmerend en reinigend. De
etherische olie van Italiaanse cipres gaat roodheid tegen, ylang ylang remt ontstekingen.
Hydrolaat oranjebloesem. Puur hydrolaat. Verzacht, regenereert en hydrateert de huid en zorgt dat de
zuurgraad weer in balans komt
Stimulerend masker. Dit bestaat uit twee onderdelen: een extract van perzikblad en oranjebloesem
hydrolaat én een vulkanisch kleimasker. Het plantenextract werkt verzachtend, verfrissend en
vochtbindend. Het kleimasker dekt het extract volledig af waardoor de ingrediënten uit het extract
‘gedwongen’ worden opgenomen door de huid. Het kleimasker zelf bevat veel magnesium, silicium en
selenium die de huid helpen te herstellen. Daarnaast bevat het regenererende en herstellende oliën.
Lotion Yeux. Deze ooglotion bevat kalmerende en verzorgende hydrolaten van o.a. rozen en
korenbloem. Daarnaast helpt de toverhazelaar bij het verminderen van vochtwallen.

Voedend masker. Ook deze bestaat uit twee onderdelen: een gelmasker dat gemengd wordt met een
ampul gevriesdroogd abrikozenextract (gemaakt van 2 kg fruit!). Het gelmasker heeft een sterke
kalmerende en hydraterende werking. Het vruchtvlees van de abrikoos is rijk aan vitamine A, B en C en
zorgt voor een intense hydratatie.
Action Profonde Hydratante. Deze volle nachtcrème onderhoudt en herstelt het vochtgehalte van de
huid. Het verbetert de elasticiteit en maakt de huid zacht en soepel. Bevat o.a. hyaluron, squalaan,
rozenhout en sandelhout: ingrediënten die een sterk hydraterende werking hebben.
Ooggel. De krachtige werking van de etherische oliën en de zachte, kalmerende, verfrissende en
regenererende werking van de hydrolaten, helpen kringen, wallen en rimpels rond de ogen
verminderen. Ze hebben een afvoerende en vitaliserende werking op de oogleden.
Het pakket is inclusief een duidelijke beschrijving van alle stappen.
Ook wordt er een haarnetje bijgeleverd, zodat de haren goed uit het
gezicht weggehouden kunnen worden. De producten worden in
geschenkverpakking geleverd, deze kan iets afwijken van de foto.

