
Welke geuren zijn er: 
Classic Mint (pepermunt) 
Sunrise (citrusfruit) 
Sunset (bloemen) 
Fresh Pommegranate (granaatappel) 
Chocolate Silk (chocolade) 
Green Apple (appel) 
Lemon Cream (zoete citroen) 
Ginger Citrus (gember en citrusfruit) 
Lemon Lime (citroen en limoen) 
Cinnamon (kaneel) 
Blackberry Vanilla (zwarte bessen en vanille) 
Tropical Coconut (kokos) 
 
Verkrijgbaar in de groottes: 
3oz (85gr) genoeg voor minimaal 30 behandelingen  € 16,95 
13oz (368gr) genoeg voor minimaal 130 behandelingen  € 34,95 
30oz (850gr) genoeg voor minimaal 300 behandelingen  € 59,95 
 

 
Verkrijgbaar bij: 
 

 
    

 
 

 
 
 
 

Maria van Bourgondiestraat 12, Sittard 
046-4517675 

 
 
 

 



 
 

Neem een minuut om u te ontspannen, verwen uzelf, geloof dat uw 
huid echt zo zacht aan kan voelen…. 

 
 

 

Roer of schud goed om de zouten en oliën goed te 
mengen. Schep een kleine hoeveelheid product in de 
palm van uw hand. 

 

Masseer het product een minuut lang in de huid. 
Steviger in de palmen en zachter op de bovenkant. 
Geef extra aandacht aan de nagelriemen en droge 
gebieden. 

 

Spoel de handen af met liefst warm water tot al het 
zout verdwenen is. 

 

Dep de handen droog met een handdoek en probeer 
zoveel mogelijk olie op de huid te laten. Masseer de 
overgebleven olie in de huid. 

 
 

Geniet van een zijdezachte huid, de hele dag lang!! 
 

 
Hoe werkt het: 
Het is een puur natuurlijke formule. Dode Zee zouten zorgen ervoor 
dat de dode huidcellen  zacht verwijderd worden en de essentiële oliën 
van hoge kwaliteit zorgen voor een intensieve verzorging van uw huid. 
Begin de eerste week met ’s ochtend en ’s avonds scrubben. De tweede 
week eens per dag en daarna naar behoeven. 
 
Wat doen de ingrediënten: 
Dode Zee zouten bevorderen de regeneratie van gezonde huid en zijn 
rijk aan waterstof sulfaten. Kristal zouten exfoliëren lichtjes de huid 
en zuiveren de huid. 
Zee zouten (geraffineerd) zijn rijk aan mineralen, inclusief calcium, 
sodium, ijzer, magnesium en zink. 
Druivenpitten zijn rijk aan natuurlijke anti-oxidanten en helpen de 
huid beschermen tegen invloeden van buitenaf. 
Grapefruit reinigt, verfrist en verzacht de huid en is rijk aan  
natuurlijke tannine. 
Spearmint verzacht de huid en is mild antiseptisch. 
Avocado is verzachtend,en versterkt de elasticiteit van de huid terwijl 
hij de droge huid verlicht. 
Jojoba voedt de huid en maakt de huid zacht en soepel. 
Abrikoos is zacht, licht en rijk aan mineralen. 
Sinaasappel is een natuurlijke bron van vitamine C en natuurlijke 
desinfectant. 
Rozemarijn is een natuurlijk reinigingsmiddel dat niet vet aanvoelt. 
Vitamine E bevorderd de genezing van de huid en helpt roodheid te 
verminderen. 
Walnoten helpt de bevordering van zuurstofopname van de huid. 
 
Let op: door de natuurlijke antiseptische werking kan het een licht 
prikkelend effect op wondjes of sneetjes tot gevolg hebben. 


