Oshadhi reinigingsmelk
Art.Nr.

33301

Naam

Cleansing Milk

Certificatie

Bio

Omschrijving

Gebruik

Samenstelling

EUR
125ml

Een zachte, niet schuimende gezichtsmelk die de huid
diep reinigt en opfrist. Rosa rubiginosa- en arganolie,
verrijkt met etherische oliën van citrussen en exotische
bloemen, brengen balans in de natuurlijke vetlaag en
ondersteunen de celvernieuwing.
Deze zachte emulsie droogt de huid niet uit.

's Morgens en 's avonds als eerste
stap in je huidverzorgingsritueel.
Aanbrengen in cirkelbewegingen;
de ogen vermijden. Afspoelen met
lauwwarm water of een vochtig
wattenschijfje en vervolgens
Oshadhi Tonic of een Oshadhi
gelaatslotion aanbrengen.

Citroengras, Jasmijn, Bittere
Sinaas, Ylang Ylang,
Muskaatroosolie, …

28,20

Oshadhi Tonic
Art.Nr.

33302

Naam

Tonic

Certificatie

Bio

Omschrijving

Gebruik

Samenstelling

EUR
125ml

Deze samenstelling van oa rozenhydrolaat, aloë vera
en etherische oliën van roos, lavendel, ylang ylang en
sandelhout zuivert, hydrateert en verfrist de huid en
herstelt de zuurgraad na de reiniging.
Geschikte voorbereiding voor de verdere
gelaatsverzorging van de vette of gemengde huid.

's Morgens en 's avonds na de
reiniging met een wattenschijfje
aanbrengen op gezicht en hals.

Sandelhout, Roos, Ylang Ylang,
Lavendel, Rozenhydrolaat, Aloë
vera, …

28,20
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Oshadhi oogcontourcrème
Art.Nr.

33105

Naam

Eye Cream
Anti-Age

Certificatie

Bio

Omschrijving

Gebruik

Samenstelling

EUR
15ml

Een zachte diep voedende crème voor de delicate
huidzone rond de ogen.
Extracten van korenbloem en kaasjeskruid, aloë vera en
de etherische olie van kamille revitaliseren en zuiveren
de opperhuid. Een rijke mix aan plantaardige oliën (oa
argan, avocado en chiazaadolie) ondersteunen de
celvernieuwing, herstellen de natuurlijke vochtbalans
en laten zichtbaar fijne lijntjes vervagen. De etherische
olie van cypres zorgt tenslotte voor een ontzwellend
effect van de huid.

's Morgens en 's avonds een kleine
hoeveelheid zachtjes inmasseren
op de oogcontourzone.

Kamille, Cypres, Chiazaadolie,
Arganolie, Avocado olie, Aloë
vera, Korenbloem- en
Kaasjeskruidextract, …

32,50

Oshadhi Serum
Art.Nr.

33501

Naam

Facial Serum
Anti-Age

Certificatie

Bio

Omschrijving

Gebruik

Samenstelling

EUR
30ml

Dit zijdezachte serum herstelt de natuurlijke vochtbalans
en huidtonus. Extract van heermoes ondersteunt de
opbouw van collageen. Camelina-, argan- en
granaatappelpitolie, rijk aan antioxidanten en essentiële
vetzuren, houden de huid zacht, soepel en jong en
vervagen fijne lijntjes en rimpels.

's Morgens en 's avonds, na de
reiniging, een kleine hoeveelheid
inmasseren vóór het aanbrengen
van een dag- of nachtcrème.

Lavendel, Bergamot, Magnolia,
Tolubalsem, Copaiba balsem,
Granaatappelpitolie, Camelina
olie, Arganolie, …

32,50
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Oshadhi gezichtscrèmes
Art.Nr.

33101

33102

33103

33104

Naam

Facial Cream
Purity
Radiance

Facial Cream
Moisturizing

Facial Cream
Natural Skin
Lightener

Facial Cream
Natural Lifting

Certificatie

Samenstelling

EUR
50ml

Bio

Gezichtscrème voor de vette of onzuivere huid.
Baobab-, avocado- en arganolie tonifiëren en hydrateren Dagelijks aanbrengen op gezicht
de huid. Een zorgvuldig uitgekozen synergie van
en hals na gebruik van Oshadhi
etherische oliën optimaliseert de hydratatie, verkleint de Reinigingsmelk en Tonic.
poriën en geeft het gelaat een zuivere uitstraling.

Roomse Kamille, Osmanthus,
Sandelhout, Baobabolie,
Arganolie, Avocado olie, Aloë
vera, …

32,00

Bio

Hydraterende gezichtscrème.
Optimaliseert de vochtbalans en de elasticiteit van elk
huidtype.
Speciaal aanbevolen voor de droge of gevoelige huid.
De etherische oliën van ylang ylang, roos en champaca
geven deze crème een fijne geur.

Ylang Ylang, Champaca, Roos,
Sandelhout, Granaatappelpitolie,
Avocado olie, Aloë vera, …

32,00

Bio

Hydraterende, voedende en verzorgende gezichtscrème
voor een natuurlijke uitstraling.
Geschikt voor mannen en vrouwen.
's Morgens en 's avonds
Samengesteld uit kostbare plantaardige oliën, rijk aan
aanbrengen op een gereinigde
omega 3 en omega 6 vetzuren, en de huidverzorgende en getonifieerde huid.
etherische oliën van citroenmirte, basilicum,
roosgeranium en lavendel.

Basilicum, Citroenmirte,
Roosgeranium, Lavendel,
Arganolie, Aloë vera, …

32,00

Bio

Een anti-aging formule voor de rijpere huid.
Bernagie- en Camelina olie ondersteunen de elasticiteit
en de hydratatie en stimuleren de huidcelvernieuwing.
De kostbare en fijngeurende etherische oliën van roos,
jasmijn en sandelhout werken huidherstellend en
-verstevigend.

Persische Roos, Osmanthus,
Jasmijn, Bernagie olie, Camelina
olie, Avocado olie, Aloë vera, …

48,20

Omschrijving

Gebruik

's Morgens en 's avonds
aanbrengen op een gereinigde
en getonifieerde huid.

's Morgens en 's avonds
aanbrengen op een gereinigde
en getonifieerde huid.
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Oshadhi BodyLotion
Art.Nr.

33201

33202

Naam

Body Lotion
Soft

Body Lotion
Fresh

Certificatie

Samenstelling

EUR
200ml

Omschrijving

Gebruik

Bio

Geschikt voor elk huidtype en speciaal aangewezen
voor de droge huid. Een anti-age blend van arganolie,
avocado olie, karitéboter en aloë vera, samen met
etherische oliën van bloemen en harsen voedt,
hydrateert en tonifieert de huid en stimuleert haar
zelfregenererend vermogen.

Benzoëhars, Pokhout,
Wierookhars, Ylang Ylang,
Aanbrengen over gans het lichaam,
Karitéboter, Amandelolie,
in het bijzonder na bad of douche.
Avocado olie, Arganolie, Aloë
vera, …

32,80

Bio

Geschikt voor elk huidtype. Een anti-age blend van
arganolie, avocado olie, karitéboter en aloë vera en
een frisse synergie van etherische oliën beschermt,
verfrist en vitaliseert de huid en zorgt voor een
langdurige hydratatie.

Bergamot, Citroenmirte, Sinaas,
Aanbrengen over gans het lichaam, Lavandin, Palmarosa, Atlasceder,
in het bijzonder na bad of douche. Karitéboter, Arganolie, Avocado
olie, Amandelolie, Aloë vera, …

32,80

Oshadhi Handcrème
Art.Nr.

33401

Naam

Hand Cream

Certificatie

Bio

Omschrijving

Luxueuze verzorging voor fluweelzachte handen.
Hoogkwalitatieve plantaardige en etherische oliën
voeden, hydrateren en beschermen de handen
langdurig.

Gebruik

Samenstelling

EUR
75ml

Dagelijks naar behoefte
aanbrengen.

Honingmirte, Sinaas, Ylang Ylang,
Roos, Avocado olie, Amandelolie,
Karitéboter, Teunisbloemolie,
Aloë vera, Goudsbloem- en
Kaasjeskruidextract, …

18,50
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