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biologisch gecertificeerde lichaamsproducten op basis van olijfolie 

 
 

 

 

Shampooing usages fréquents à l’huile d’olive  Deze shampoo 

is geschikt voor dagelijks gebruik, bevat olijfolie, werkt 

beschermend, is zacht voor haar en hoofdhuid en zorgt voor 

een natuurlijk volume. De shampoo bevat natuurlijke 

biologische sinaasappelbloesem, sinaasappelolie, propolis en 

honing. U kunt het haar zo vaak wassen als u wilt zonder het te 

beschadigen.  

  

 

 

Shampooing "Antipelliculaire" à l'huile de cade Deze anti-roos 

shampoo geeft uw haar kracht en herstelt uw hoofdhuid. De 

shampoo bevat salie en pijnboomwater, olijfblad extract en 

natuurlijke essences van cederhout, patchouli, lavendel en 

rozemarijn. Masseer uw hoofdhuid met de shampoo en laat 

deze 2 minuten intrekken. Spoel vervolgens goed uit. 

  

 

 

Gel douche relaxant à la fleur d’oranger Deze ontspannende 

douchegel is zelfs geschikt voor de meest gevoelige huid en 

beschermt de huid optimaal. De gel is samengesteld uit olijfolie 

en essences van biologische sinaasappelbloesem, olijfblad en 

citrusvruchten. De gel is zeer zacht van samenstelling. 

  

 

Huile sèche à l’huile d’olive et à l’huile d’onagre Deze 

hydraterende lichaamsolie bestaat uit biologische olijf- en 

teunisbloemolie en essences van citroen en mandarijn. Deze 

buitengewone voedende en hydraterende NIET VETTE 

lichaamsolie is een weldaad voor het lichaam en kan tevens 

worden gebruikt voor de hoofdhuid (inmasseren voor het 

haarwassen). De lichaamsolie is zeer rijk aan omega 6. 

Uiteraard is deze olie een heerlijke massageolie.  
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Lait corporel hydratant à la mandarine verte Deze 

hydraterende bodymilk bevat biologische karitéboter, 

olijfolie, en essences van groene mandarijn, geranium, 

citroen en lavendel. De bodymilk wordt snel opgenomen. De 

karitéboter verzorgt, herstelt en beschermt de huid. Deze 

bodymilk is zeer verfrissend voor de huid, zowel in de zomer 

als in de winter.  

 

  

 

Crème hydratante à l’huile d’olive et au beurre de karité De 

hydraterende crème bestaat uit voedende biologische 

karitéboter, olijfolie, bijenwas, en essences van groene 

mandarijn, geranium, citroen en lavendel. De crème is 

geschikt als lichaams- en gezichtscrème, zelfs voor de zeer 

droge huid. De crème voedt en beschermt zonder een 

vettige laag achter te laten en is vrij van parabenen en 

andere chemische middelen. Deze natuurlijke, zachte, 

beschermende en herstellende crème kan worden gebruikt 

als dag- en nachtcrème.  

  

 

Baume à lèvres à l’huile d’olive et au beurre de karité De 

lippenbalsem is samengesteld uit biologische karitéboter, 

olijfolie en bijenwas. De balsem heeft sterke hydraterende en 

helende eigenschappen. De ingrediënten die voor deze 

lippenbalsem zijn gebruikt zijn van zeer hoge kwaliteit. De 

balsem werkt zeer snel tegen uitgedroogde en gebarsten 

lippen. De balsem kan ook alleen worden gebruikt om de 

lippen op een natuurlijke wijze te laten glanzen.  

  

 

Crème pour les mains à l’huile d’olive Deze natuurlijke 

hydraterende handcrème is samengesteld uit plantaardige 

oliën met essences van mandarijn, citroen en lavendel. 

Tevens bevat deze handcrème biologische karitéboter die 

een zeer voedende werking heeft. Als extra zit er in deze 

handcrème calendula, bekend om zijn genezende en 

verzachtende eigenschappen. De handcrème beschermt 

de handen tegen de invloed van koude. 

 

 


