
 

 

TRANQUILLITY  SHOWER CREAM  200 ML 

   
 uiterst rijke, hydraterende en reinigende shower   cream 
 

 

RESULTAAT  kalmerend en ontspannend aromatisch voordeel, een   

    zijdezachte huid  

WERKING   voedt en verbetert de elasticiteit  

INGREDIËNTEN  rozen- en vanilleolie, amarantolie  

TIPS    kan gecombineerd worden met andere tranquility       

    producten, kan worden gebruikt als een zachte schuimende  

    badcrème  

 

TRANQUILLITY BODY LOTION 200ML 

lichte emulsie die hydrateert en verstevigt 
 

 

 

 

RESULTAAT  de huid is gehydrateerd en beschermd  

WERKING  hydraterend, voedt en verbetert de elasticiteit  

INGREDIËNTEN trimoist (0,05%), amarantolie  

TIPS    ideaal voor warme of vochtige klimaten  
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TRANQUILLITY      OIL 200ML 
 
 

unieke badolie die bij contact met water in 

een milk verandert 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT  huid is gevoed en zacht, geeft een gevoel van welzijn  

WERKING   voedt en verbetert de elasticiteit, versterkt de de huid  

INGREDIËNTEN amarant- en druivenolie, rozen- en vanilleolie  

TIPS    kan op een vochtige huid worden toegepast na het douchen,  

    kinderen zijn er dol op! geeft een rustige slaap  

 

TRANQUILLITY  BLEND 50ML 

 
 

kenmerkende mix van essentiële 

oliën en natuurlijke extracten 

 
 

 

 

 

RESULTAAT  sensorische link met het limbische systeem voor een gevoel  

    van vrede en rust en emotioneel evenwicht  

WERKING  voedend  

INGREDIËNTEN rozen en vanille-extract  

TIPS    huisgeur, te gebruiken als parfum, een fijne herinnering aan 

    een prachtige behandeling  
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AROMASOUL MEDITERRANEAN BODY CREAM 150ML 
de huid is gehydrateerd en heeft een aangename  geur, met een aroma therapeutisch 

effect van  vitaliteit en welzijn wordt geassocieerd met het zomerseizoen 
 

RESULTAAT   gerevitaliseerde huid, geeft een gevoel van vitaliteit en frisheid  

WERKING   Voedend, zuiverend en drainerend, revitaliseert en versterkt de 

    geest.  

INGREDIËNTEN  olijfolie, 1,5% essentiële oliën & extracten van citroen,  

    basilicum,  cypres, lavendel, mandarijn, basilicum, bergamot, 

    sinaasappel, anijs en oregano.  

TIPS    heerlijke bodycrème  

AROMASOUL MEDITERRANEAN SHOWER 200ML               
zachte reinigingsgel voor het lichaam met als resultaat een zijdezachte huid, met 

een aroma therapeutisch effect van vitaliteit en welzijn wordt geassocieerd met het 

zomerseizoen 
 

AROMASOUL ORIENTAL SHOWER & BODY CREAM 
INGREDIËNTEN   jasmijn, ylang ylang, vanille en minosa)  

WERKING   Verlichtend, kalmerend, anti-stress, geeft een gevoel van  

    vrede en rust voor lichaam, geest en ziel. 

AROMASOUL INDIAN SHOWER & BODY CREAM 
INGREDIËNTEN   bergamot, elemi, lavendel, kaneel, muskaatnoot,    

     cederhout, zwarte peper en patchhoeli  

WERKING     Ontgift, zuivert sinussen, verbetert de bloedsomloop, ontspant 

     het lichaam en verheft de geest. 

AROMASOUL ARABIAN SHOWER & BODY CREAM  
INGREDIËNTEN  Vertiver, gember, lavendel, kaneel, muskaatnoot, mandarijn, 

    elemi, komijn, labdanum, amyris, cederhout, geranium,  

    citroen, eucalyptus en patchhoeli  

WERKING   Tonifieert het lichaam, verzacht spierpijnen, geeft een gevoel 

    van kracht en contact  met de aarde. 



  
SACRED NATURE BODY BUTTER 

 

 rijke, voedende en zijdezachte butter voor het  

  lichaam 

 

 

RESULTAAT  herstellend, zelfs voor de droogste huidcondities, voedt en  

    beschermt de huid  

WERKING  voedend, anti-oxidant  

INGREDIËNTEN sheaboter, buriti-olie  

TIPS     een must voor een reis naar een droog klimaat, behandeling  

    voor herfst en winterperiode, mooie resultaten bij psoriasis 

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED GOMMAGE 200 ML 

  
       voedende en rijke scrub voor gelaat en lichaam 
 

 

 

 

RESULTAAT  de huid is geëgaliseerd en gekalmeerd, voedt en verbetert de 

    elasticiteit  

WERKING  zachte, effectieve peeling, antioxidant  

INGREDIËNTEN jojoba(was) bolletjes, buriti-olie ( 0.05%)  

TIPS     2-in-1 voor gelaat en lichaam 
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SACRED NATURE CLEANSING OIL BODY 230 ML 
 

voedende en reinigende gel olie voor het lichaam 

 

 

 

RESULTAAT  de huid is beschermd en zacht  

WERKING  beschermt het DNA  

INGREDIËNTEN vlinderstruikextract  

TIPS    te adviseren voor kinderen, te gebruiken in het bad of onder  

    de douche, ideaal na het sporten en voor sauna liefhebbers  

 

SACRED NATURE BIO-CERTIFIED OIL 200 ML 
 

 verstevigend, verbetert de elasticiteit 

 

 

RESULTAAT  ter voorkoming van striae, voedt en beschermt de huid  

WERKING  voedend en beschermend, antioxidant  

INGREDIËNTEN jojobaolie, buriti-olie  

TIPS     multifunctioneel product voor de huid (gelaat & lichaam), het 

    haar en de nagels, ideaal na blootstelling aan de zon 
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