Special

In balans met de natuur
De natuurlijke cosmeticalijn Pure Elements combineert de Westerse
opvatting over schoonheid met de Aziatische filosofie Feng Shui.
De basisgedachte van deze leer is dat de ziel gelukkig is op het
moment dat de mens in balans is met zijn omgeving. Het doel van
Pure Elements is om nieuwe unieke producten te vervaardigen voor
het holistisch (lichaam, geest en ziel) welzijn van de mens. De milde
reinigingsmelk bevat waardevolle duindoorn- en amandelolie, evenals natuurlijke vitamine E en sheaboter.
De reinigingsmelk verwijdert afvalstoffen en make-up en geeft je
huid weer energie, dankzij toegevoegde bergkristallen en etherische oliën. Met de verfrissende
gezichtslotion, bestaande uit
frangipani-destillaat en kalmerende stoffen uit de Hamamelisplant verwijder je de resten van
de make-up. Alle producten zijn
zowel vrij van conserveringsstoffen als van dierlijke bestanddelen
en daarmee ook voor veganisten
geschikt.

www.purelements.nl

Verzorgend en beschermend
Multi Use Oil van Botanical Beauty is een hoogwaardige
zuivere olie bestaande uit vier koudgeperste basisoliën en
natuurlijke etherische olie. Door de olie samen te voegen met
water ontstaat er een water-in-olie emulsie, wat een ideale
reinigingsolie is. De mengsels van vetten, oliën of wassen uit
make-up worden eenvoudig opgelost door de Multi Use Oil.
De olie is zowel verkrijgbaar in salonverpakking als cadeauverpakking en is verkrijgbaar in vier geurlijnen (roos, lavendel,
calendula en eucalyptus-mint) en een geurloze lijn.

www.botanicalbeauty.nl

Biologische reiniging
Geen huid zo teer en zo tekenend als die rond de ogen.
Dus is het belangrijk dat je deze huid goed reinigt én
goed verzorgt. Dat kan bij lichte oog make-up in één
keer: met L’Eau Soir et Matin van Absolution. Biologisch,
dus pure verwennerij voor de ogen en het gezicht. L’Eau
Soir et Matin is een delicate manier om make-up en alle
onzuiverheden van dag en nacht te verwijderen. Het bestaat voor 99,68 procent uit ingrediënten van natuurlijke
oorsprong, puurder kan een product haast niet zijn. Het
mooie is: je hoeft het niet af te spoelen (makkelijk!), zodat
de verzorgende ingrediënten langer kunnen doorwerken.

www.absolution.nl

Optimale verzorging

Ries Cosmetics heeft een cleanser ontwikkeld. De cleanser
geeft naast een diepe reiniging ook oppervlakkig een ontspannend effect. De Ries Cosmetics cleanser is ideaal te
combineren met een gezichtsmassage. Onder het motto
‘laat de natuur je huid verbeteren’ bestaat de cleanser
uit natuurlijke ingrediënten met natuurlijke parabenen en
natuurlijke fosfaten. De Ries Cosmetics cleanser geeft een
optimaal resultaat en maximaal rendement in combinatie
met de Ries Cosmetics ongeparfumeerde peeling voor een
zijdezachte huid. De uitgebalanceerde peeling zorgt voor
een egale zuivere huid, zonder de goede huidcellen te
beschadigen.

www.riescosmetica.nl

Reinigen in drie
stappen
Keenwell Premier Program Renovador bestaat uit
een tweetal reinigingspakketten, afgestemd op
een specifiek huidtype. Beide pakketten bestaan
uit drie producten voor een optimale reiniging.
Voor de rijpere huid bestaat de lijn uit een zachte
reinigingsmousse, een renoverende lotion met een
2-in-1-effect (tonificerend en exfoliërend) en een
normaliserende hydraterende fluid. Voor de gevoelige huid is er een kalmerende reinigingsgel, een
regenererende en renoverende lotion en een verzachtende en balansherstellende fluid. Beide sets
zijn fraai verpakt in een voordelige meeneembox
en hebben een set voordeel van ruim 25 procent.
Alle producten van Keenwell zijn hypoallergeen
getest en beloven een uitstekende kwaliteit.

www.bz-cosmetics.com
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