


Onze filosofie

Geïnspireerd door de natuur hebben we onze 
unieke voedings- en huidverzorgingsexpertise 

gecombineerd om heerlijke, verzorgende en 
verzachtende formules te creëren die puur 

zijn zoals de natuur het heeft bedoeld.
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Sinaasappels uit Valencia 

Onze inspiratie

Boordevol organische 
voedingsstoffen - de beste 
natuurlijke ingrediënten uit  
het Middellandse Zeegebied. 
Geurige, frisse sinaasappels  
uit Valencia, rustgevende  
kruiden, vitaliserende specerijen  
en rijke plantaardige oliën vormen  
samen een heerlijke combinatie,  
verpakt in onze nieuwe serie 
huidverzorgingsproducten,  
die puur natuur zijn en zorgen  
voor een zachte, frisse huid.



Rozenbottel

Avocado

U en het milieu zijn  
belangrijk voor ons, daarom 
gebruiken we ingrediënten in 
hun puurste vorm, altijd vrij 
van schadelijke chemicaliën 
en conserveermiddelen en 
nooit op dieren getest.

Zachte en rijke  
combinaties
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hydraterende dagcrème, 
diep voedende nachtcrème, 
voedende bodylotion, 
revitaliserende oogcrème, 
reinigende en schuimende 
handzeep, intensief 
hydraterende handcrème.



Natuurlijk, 
eerlijk, 
puur.

Geef uw huid een verfrissende 
behandeling met onze  
organische huid- en 
lichaamsverzorgingsproducten.
Met onze Naturalii-collectie zal u  
uw huid van kop tot teen voeden, 
versterken en hydrateren.  

Alle producten zijn gemaakt  
met natuurlijke ingrediënten zoals 
avocado-olie, natuurlijke deeltjes  
uit de Açaipalm, kamille, aloë vera, 
kaneel en rozenbottel om uw huid  
de juiste verzorging te geven. 
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hydraterende 
dagcrème
Ervaar elke dag een 
zachte en soepele huid 
met onze lichte, 
hydraterende dagcrème. 
De unieke combinatie 
van verzorgende 
sesamolie, zoete 
amandelolie en frisse 
sinaasappelolie zorgt 
voor een verjongde, 
gehydrateerde huid.

Product Code: 4660
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diep voedende 
nachtcrème
Voedt en hydrateert uw 
huid terwijl u slaapt met  
rijke, hydraterende olijf- en 
avocado-olie. De crème is 
verrijkt met extracten van 
verfrissende citrusvruchten 
en verkwikkende gember 
die voeden en verfrissen, 
zodat u met een stralende 
huid wakker wordt.

Product Code: 4661



revitaliserende 
oogcrème
Beschermt en  
hydrateert de gevoelige 
huid rondom de ogen. 
Kalmerende kaneel en 
rozenbottel revitaliseren 
de huid rondom de ogen 
en de diep voedende 
arganolie zorgt voor een 
zachte en soepele huid.

Product Code: 4664
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vitality 
gezichtsscrub
Geniet van een zachte, 
zuivere en natuurlijk 
stralende huid met onze 
vitality gezichtsscrub. Met 
natuurlijke deeltjes van de 
Açaipalm die zacht scrubben 
om dode huidcellen te 
verwijderen, zoete 
amandelolie die de huid 
verzacht en voedt en de 
verfrissende geur van 
sinaasappelolie om uw 
zintuigen te stimuleren.

Product Code: 4665



verfrissend 
reinigingsschuim
Laat uw huid weer zuiver 
en fris aanvoelen met onze 
schuimende gezichtsreiniger, 
‘s morgens en ‘s avonds. 
De verkoelende aloë vera 
verzacht, de zachte kamille 
kalmeert en de geurige 
sinaasappelolie verfrist, 
waardoor de huid fris  
en schoon aanvoelt.

Product Code: 4662
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milde en zachte 
gezichtstonic
Verwijder make-up en 
onzuiverheden met onze 
verkoelende en kalmerende 
gezichtsreiniger. Met aloë 
vera dat rijk is aan 
voedingsstoffen en 
kalmerende, milde kamille 
die huidirritatie helpt 
voorkomen. Voor een 
natuurlijk schone en  
zuivere huid.   

Product Code: 4663



verfrissende 
douchegel
Een zachte, 
verkwikkende douchegel 
met zachte kamille en 
aloë vera voor een 
schone, gehydrateerde 
en frisse huid.     

Product Code: 4689



voedende 
bodylotion 
Verwen uzelf met deze 
voedende bodylotion om 
uw huid te hydrateren en 
het verloren vocht aan te 
vullen. Voedende olijfolie 
en shea butter zullen uw 
huid zachter, jonger en 
stralender maken.

Product Code: 4683
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intensief hydraterende 
handcrème
Zorg goed voor die hardwerkende 
handen met onze rijke 
verzorgingscrème. Shea butter en 
aloë vera zorgen ervoor dat uw 
handen zacht en jong blijven 
aanvoelen.

Product Code: 4684



reinigende en 
schuimende handzeep
Reinig uw handen zachtjes met 
onze schuimende handwas. Met 
kalmerende aloë vera en 
goudsbloem die uw handen 
hydrateert en verzorgt. 

Product Code: 4685
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Olive

Natuurlijk, eerlijk, puur.
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