
 

  

 

CLEANSING OIL 
HREINSUN OLÍU 

 

 
grape seed – jojoba – sunflower seed 
 
100 ml | 3,4 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 03100 
 

PRODUCT 
 

Deze reiniger op oliebasis smelt alle make-up weg en lost onzuiverheden op, waardoor 
de huid schoon, zacht en stralend wordt. Deze botanische formule bevat 
antioxidantrijke zonnebloem- en druivenpitolie en vitamine E om te hydrateren, 
verzachten en te beschermen tegen schade door vrije radicalen. Jojoba- en zoete 
amandelolie helpen om de huid te verzachten en te verfrissen. Deze pure reinigingsolie 
werkt diepgaand en zuiverend zonder de kwetsbare microflora van de huid te 
verstoren. 
 

ONZE BELOFTE 
 

Deze reiniger op oliebasis bindt zich aan vuil en breekt moeiteloos SPF en fond de teint 
crèmes, talg en hardnekkige make-up af, zoals waterproof mascara en eyeliner, zonder 
de poriën te verstoppen. De oplosbare formule spoelt weg zonder vettige resten na te 
laten. Het zijdezachte gevoel en de natuurlijke botanische aroma’s zorgen ervoor dat 
het wassen van je gezicht aanvoelt als een luxueuze spa-ervaring. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Breng met droge handen aan op het droge gezicht. Masseer zachtjes in op gezicht 
en hals. Maak de vingertoppen nat met warm water en masseer de olie verder in je 
gezicht en wimpers. Spoel schoon of veeg weg met een warme, vochtige doek en 
volg met Facial Cleansing Milk (Hreinsun Mjólk). 
De producten van Líkami werken afzonderlijk uitstekend en zijn goed te combineren 
met andere producten. Wij zijn er echter van overtuigd dat bij dagelijks gebruik, het 
hoogwaardige 4-stappen programma consequent de beste resultaten zal opleveren. 
Stap 1 van het hoogwaardige 4-stappen programma = DUBBELE REINIGING met 
de combinatie CLEANSING OIL + CLEANSING MILK 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 

Zonnebloempolie (Heliantus annuus): Vooral gunstig voor de droge, 
gedehydrateerde huid, omdat linolzuur de huid helpt haar eigen lipiden (vetten) te 
synthetiseren, waaronder ceramiden, waardoor de barrière zichtbaar wordt hersteld 
en de huid er gladder en gezonder uitziet. Zonnebloemolie heeft ook een natuurlijk 
kalmerend effect op de huid en kan dus nuttig zijn om tekenen van stress of irritatie 
van de huid te verminderen. Onderzoek bij patiënten met atopische dermatitis heeft 
aangetoond dat zonnebloemolie een goed alternatief is voor topische steroïden die 
normaal gesproken worden voorgeschreven om de symptomen van deze 
huidaandoening onder controle te houden. 
 
Druivenpit olie (Vitis vinifera ): Wordt gebruikt om de tekenen van 
huidveroudering tegen te gaan. De hoge concentratie aan polyfenolen levert een 
hoge antioxiderende werking. De grote hoeveelheid essentiële vetzuren geeft de 
huid soepelheid en een jeugdiger uiterlijk. 
 
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 soepheid en 
elasticiteit van de huid. 
 
Vitamin E (Tocopherol):Vitamine E heeft veel eigenschappen, maar het 
onderscheidt zich als de vitamine van jeugd en schoonheid. Het is een antioxidant 
die cellen beschermt tegen alle externe agressie, zoals vervuiling, pesticiden en 
stress, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige veroudering. Vitamine E draagt 
ook aanzienlijk bij tot de productie van energie. 
 
Jojoba oil (Simmondsia Chinensis): Naast zijn uitstekende verzachtende werking 
die diepe hydratatie en zachtheid verschaft, wordt jojoba olie in cosmetische 
formuleringen vaak gebruikt als verzachtend middel, vanwege de opmerkelijke 
overeenkomst met de natuurlijke oliën die door het menselijk lichaam worden 
geproduceerd en de hoge oxidatieve stabiliteit ervan. 
 

INGREDIËNTEN 
Helianthus Annuus Seed Oil**, Prunus amygdalus Dulcis Oil**, Caprylic/capric 
Triglyceride, Simmondsia chinensis Seed Oil**, Vitis Vinifera Seed Oil**, Tocopheryl 
Acetate, Tocopherol, Pelargonium graveolens Flower Oil*, Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*, Citral*, Limonene*  
* from 100% natural essential oils / ** certified organic / *** no nanoparticles 
 
 


