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WAAROM BOTANICAL BEAUTY
√   100 % natuurzuiver

√   Biologisch

√   Effectief

√   Helpt bij herstel van: Eczeem, Psoriasis, Kloven en Acné

√   Geschikt voor alle huidtypen, inclusief baby en kinderhuid

√   Dierproefvrij

√   Geen chemisch-synthetische kleur-, geur- en 
       conserveringsmiddelen

√   Productie in Nederland

√   Dode Zee Zout: 7 x krachtiger dan gewoon zee zout

√   Biologische koud geperste oliën van 1e persing

√   5 geurlijnen: Lavendel, Rozen, Eucalyptus-Mint-
      Roosmarijn, Calendula Mandarijn en Calendula Rijstekiem

√   Met kruiden uit Botanical Beauty Kruidentuin

√   Persoonlijk advies

√   Levering binnen 24 uur

√   Bestelling via internet of ophalen op afspraak 

Botanical Beauty 
BODY & FACE SCRUB

Reinigend en voedend. In 24 uur een zijdezachte huid
BODY SCRUB voor handen, voeten en lichaam. 
 •Verzorgt door oliën meteen (2x1).
• Rijke mix van voedende plantaardige oliën.
• Hoge concentratie Dode Zee zout mineralen.
• Vitamines A, B, C, D en E.
• Verwijdert dode huidcellen, ook te gebruiken bij eelt.
• Bevordert opname van voedingsstoffen.

• Voedt, ondersteunt en versterkt. 
• Ondersteunt het herstellend vermogen.
• Dode Zee Zout bevat essentiële mineralen, o.a.
  calcium, magnesium, kalium, natrium, ijzer, 
  fosfor, jodium, sulfaten en bromide.
• Kan aangevuld worden met Botanical Beauty
  BODY BUTTER of MULTI USE OIL.

Gebruiksaanwijzing
De Botanical Beauty SCRUB is zuinig in 
gebruik. U kunt uw huid 1 x per dag scrubben
(gelaat 3 x per week). De scrub voor ieder gebruik 
goed doorroeren met een spatel. 
Maak de huid vochtig en gebruik een halve
theelepel. Wrijf uw huid zacht in gedurende
30 seconden. Maak draaiende bewegingen
met een lichte druk. Alle dode huidcellen
worden nu verwijderd, uw huid wordt gereinigd
en eventuele oneffenheden aangepakt.
Het Dode Zee zout afspoelen en de huid
droogdeppen. De overgebleven olie inwrijven
en uw huid voelt zijdezacht aan.

De Botanical Beauty FACE SCRUB is 
speciaal ontwikkeld voor het gezicht.
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Botanical Beauty 
BODY BUTTER

Intens voedend
BODY BUTTER is “1000 in 1 potje” vanwege de vele 
toepassingen:
• Zorgt voor een intens vochtrijke, comfortabel aanvoelende
  huid en een gezonde huidstofwisseling.
•ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.
• kalmeert de gevoelige en schrale huid, ook te gebruiken 
  als verzorgingsproduct bij vervellen, eczeem, insecten-
  beten en brandnetels.
• Beschermt de huid tegen veroudering. Uw huid toont vitaal 
  en gezond en blijft langer zomerbruin.
• Te gebruiken als after-sun, lippenbalsem, bodylotion, hand- 
  of voetcrème, dag- of nachtcrème.
• Voor de heren zeer geschikt voor na het scheren.

Botanical Beauty 
MULTI USE OIL

Verzorgend
• Intensief verzorgende huidolie, massageolie.
• Trekt beste in op de nog vochtige huid.
• Goed te gebruiken voor de verzorging van gevoelige en 
  schrale huid, tevens verzorgend bij eczeem, psoriasis, 
  puistjes, kloofjes, etc.
• Kalmerend en verzorgend na het zonnen.
• Vet- en vochtherstellend.
• Kalmeert de schrale en droge huid.
• Bijzonder geschikt voor de kwetsbare baby- en kinderhuid.
• Voor mooie zomer (en winter) benen.
• Voor intieme verzorging, irriteert niet.
• Prima te gebruiken als verzorging tijdens zonnige dagen.
• ls aanvullend op de BODY SCRUB en FACE SCRUB.

MOOI BRUIN, verzorgingstips
* 24 uur voor het zonnebaden: BODY SCRUB.
* BODY OIL voor het zonnebaden opbrengen.
* BODY BUTTER als after sun gebruiken.
Let op: deze producten hebben GEEN UV factor! 
Gebruik altijd een voldoende hoge zonnefactor 
voor veilig zonnebaden.

Botanical Beauty 
DODE ZEE BADZOUT

Zuiverend en rustgevend
• Bevat 40 verschillende mineralen.
• Stimuleert de huidstofwisseling, bloedcirculatie
  en afvoer van afvalstoffen.
• Maakt de huid schoon, gezond en soepel.
• Ontspannend en kalmerend.
• Vochthuishouding wordt verbeterd en de huid 
  wordt gladder.
• Werkt zuiverend en rustgevend en kan gebruikt 
  worden als verzorgingsproduct van de probleem
  huid, zoals bij eczeem, psoriasis, acné, voet-
  schimmel, kalknagels, kloven en wratjes.
De toepassingen en gebruiksaanwijzing staan op 
onze website.

Bekijk ook onze NIEUWE producten op de site: 
DODE ZEE SHAMPOO, DODE ZEE 
MODDER en MASSAGE KAARSEN.

Botanical Beauty
L i v e  a  b e a u t i f u l  L i f e

ALLE PRODUCTEN VAN BOTANICAL BEAUTY ZIJN OOK TE BESTELLEN OP

BOTANICALBEAUTY.NL


