
 

  

 

BODY OIL 
LÍKAMI OLÍU 

 

 
sesam – avocado 
 
100 ml |3,4 fl.oz 
 
GROUP 
BATH & BODY BB | 21100 
 

PRODUCT 
 
Deze Body Oil (Líkami Olíu) is een stimulerende en voedende lichaamsolie voor de 
normale tot droge huid met amandelolie, avocado- en arganolie die de huid intens 
voeden en hydrateren. Sesam- en avocado-olie worden gebruikt voor de 
stimulerende, voedende en hydraterende effecten. Ze hebben ook antioxiderende 
eigenschappen die tekenen van veroudering op de huid voorkomen. Camelia olie 
absorbeert snel en voedt de huid intens en macadamia olie geneest, beschermt en 
hydrateert de huid. 
 
ONZE BELOFTE 
 
Een uiterst absorberende niet-vet aanvoelende lichaamsolie geformuleerd met een 
krachtige blend van botanische bio-actieve plantaardige oliën die de huid 
versoepelen, hydrateren, verzorgen en tegelijkertijd de zichtbare tekenen van 
huidveroudering verminderen. Kan ook gebruikt worden als oliereiniger, haarmasker 
of om ruwe handen te verzorgen. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Een ruime hoeveelheid op een warme, schone huid aanbrengen en inmasseren tot 
het volledig is geabsorbeerd.Gebruik deze pure olie ook als een haarbehandeling, 
een massage olie of om make-up te verwijderen. 
 
BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Avocado oil (Persea Gratissima):  
Is erg rijk aan natuurlijke mineralen, eiwitten en vitamines A, B, D, E, H, K, PP. 
Absorbeert snel en efficiënt. Het heeft verzachtende en verzorgende 
eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en helpt de tekenen van veroudering van 
de huid te voorkomen. 
 
Zoete amandelolie (Prunus amygdalus dulcis): 
Zoete amandelolie heeft verzachtende, herstellende en hydraterende 
eigenschappen. Van zoete amandelen is bekend dat ze een hoog verzachtend 
effect hebben. Topische applicatie werkt bevorderend voor de toniciteit en 
elasticiteit van de huid. 
 
Macadamia olie (Macadamia Ternifolia): 
Macadamia-olie is een lichte, vetarme olie die snel door de huid wordt opgenomen. 
Het heeft verzachtende en verzorgende eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en 
helpt de tekenen van veroudering van de huid te voorkomen. 
 
Sesamolie (Sesamum indicum):  
Sesamolie heeft antioxiderende eigenschappen en helpt zo tekenen van 
huidveroudering te voorkomen. 
 
Camellia zaadolie (Camellia oleifera):  
Theezaadolie hydrateert de huid en voorkomt de tekenen van veroudering. 
 
Argan olie (Argania spinosa):  
Rijk aan vitamine E en fytosterolen, verzacht en kalmeert de huid. Fytosterolen 
zorgen voor elasticiteit van de huid en zo rimpels en striemen te voorkomen. Het 
bezit 80% essentiële vetzuren, heeft antioxiderende eigenschappen, voorkomt 
voortijdige veroudering en hydrateert, voedt en regenereert de huid. 
 
 
INGREDIËNTEN 
 
Prunus amygdalus Dulcis Oil**, Coco-Caprylate/Caprate, Macadamia ternifolia 
Seed Oil, Sesamum indicum seed Oil**, Persea gratissima Oil, Argania spinosa 
kernel Oil**,   Camellia oleifera Seed Oil**,Tocopheryl Acetate, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Parfum*, Pelargonium graveolens Flower Oil*, Linalool*, 
Citronellol*, Geraniol*.      * from 100% natural essential oils / ** certified organic 
 


