Botanical Healing Oil
Deze luxueuze, natuurzuivere olie geeft je huid intense
voeding en werkt revitaliserend op alle huidtypen. Door
de verjongende werking van wilde blauwe bes in
combinatie met gemberolie, druivenbladextract,
calendula en avocado-olie die rijk is aan omega 3- en
nog meer omega 6- en omega 9-vetten, ontspant je
huid, waardoor hij zachter wordt. Fijne lijntjes
verminderen. De verjongende ingrediënten geven je
huid een mooie uitstraling en hebben een verstevigend
effect. Je huid wordt tot twaalf uur lang gehydrateerd. Je
kunt de olie ook gebruiken voor een gezichtsmassage en
voor een stralende en gezonde teint.
FORMULE
Amandelolie (Prunus Amygdalus Dulcis Oil) ontstaat door zoete amandelen te persen. De
olie wordt geëxtraheerd van het fruit van de amandelboom. De amandel is rijk aan
vitamine A, B1, B2, B6 en zeer rijk aan vitamine E. Het aanbrengen en inmasseren van de
amandel-olie is eigenlijk al een beautytreatment op zich als je de werking op de huid
nader bekijkt. De olie is een goede hydratant voor alle huidtypen om de simpele reden
dat hij zeer goed wordt opgenomen. Nadat de olie door de huid is opgenomen, zal hij
een mooie glow op de huid achterlaten. Hij werkt in het bijzonder goed en effectief op
een droge of schilferige huid; deze wordt weer zacht en soepel. Een jeukende of
geïrriteerde huid zal ook veel comfort ervaren na gebruik van deze olie. Hij vermindert
fijne lijntjes, ontstekingen en dode huidcellen. Verder werkt hij voedend, gaat huiduitslag
tegen en vertraagt de verouderingsprocessen.
Kokosolie (Cocos Nucifera Oil) wordt geëxtraheerd uit het vruchtvlees van de kokosnoot
die eerst geoogst wordt van de kokospalm. De olie is zeer rijk aan vezels, vitaminen en
mineralen. Vooral vitamine E is in hoge mate aanwezig en verantwoordelijk voor het
slow-agingproces. De fijne structuur van de moleculen van deze olie zorgt voor een
snelle absorptie in de huid en dat maakt hem een uitstekende hydratant. De olie werkt
helend op eczeem en kan ontstekingen verminderen.
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Avocado-olie (Persea Gratissima Oil) is de koudgeperste olie uit rijpe avocado’s. De
vrucht groeit aan een tropische, groenblijvende boom, in Midden- en Zuid-Amerika. De
olie heeft de karakteristieke avocadogeur, is dik vloeibaar en donkergroen. Avocado-olie
wordt snel door de huid opgenomen en smeert goed uit. Het is een zware, voedende en
vochtregulerende olie die zeer versoepelend werkt bij een droge en stugge huid.
Avocado-olie is zeer rijk aan vitaminen, vooral vitamine A, B, E en carotenoïden. De
eigenschappen van de olie zijn verzorgend, huidverzachtend en regenererend. Hij
beschermt de huid tegen het uitdrogende effect van wind en zonnestralen. Daarnaast
heeft avocado-olie een enorme dieptewerking en is goed voor de behandeling van het
onderhuids bindweefsel. Hij is zeer geschikt voor de droge, gevoelige, rijpe of
beschadigde huid, en bij droge huidproblemen als psoriasis, eczeem en een schilferige
huid. Daarnaast wordt het herstel van zonnebrand en littekenweefsel bespoedigd.
Bilberries-/wilde blauwe bessenzaadolie (Vaccinium Myrtillus Seed Oil) wordt gewonnen
uit de zaden van de wilde blauwe bes. Door de hoge dosis antioxidanten in deze olie
krijgt schade aan huidcellen door milieuvervuiling en UV-licht weinig kans. Het
verouderingsproces wordt hiermee vertraagd. Daarnaast is de olie zeer krachtig in het
regenereren en herstellen. Hij beschermt niet alleen de huidcellen maar herstelt deze ook
bij frequent gebruik. Huidverbetering ten top! Door zijn kalmerende kracht werkt de olie
zeer goed op een droge of geïrriteerde huid. De omega 3- en omega 6-vetzuren
ondersteunen en herstellen de lipidemantel. Bij een gezonde lipidemantel zal er weinig
vocht ontsnappen uit de huid. Deze prachtige werkstof draagt bij aan een gezonde
uitstraling.
Druivenpitolie (Vitis Vinifera Seed Oil) wordt geperst uit druivenpitten, bevat een hoge
concentratie aan linolzuur (omega 6-vetzuur) wat belangrijk is voor de aanmaak van
nieuwe huidcellen en werkt ontstekingsremmend. Daarnaast is hij zeer rijk aan
bètacaroteen en vitamine D, C en E. De olie zit vol met antioxidanten die schade aan
huidcellen voorkomen door het vangen van vrije radicalen. De olie wordt gemakkelijk
opgenomen door de huid en werkt hydraterend en voedend. Hij stimuleert de
regeneratie van weefsels en maakt de huid gladder en strakker. De olie heeft de
eigenschap om vocht in de huid te sluiten, waardoor lijntjes en rimpels minder zichtbaar
worden. Hij gaat het verstoppen van poriën tegen en kan een goed resultaat geven bij
ontekingen.
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Soja-olie (Glycine Soja Oil) is olie die wordt gehaald uit sojabonen. De olie is een
natuurlijke emulgator in een product en een uitstekende hydratant van de huid. Hij bevat
een hoog gehalte aan lecithine (lichaamseigen vet dat onder andere bestaat uit fosfor en
vetzuren), zorgt voor verbetering van de vochthuishouding in de cellen en vermindert
rimpels. In de olie zijn vetzuren aanwezig die huidherstellend werken en de glans aan de
huid teruggeven. Daarnaast bevat de olie veel antioxidanten, zoals vitamine B-complex
en vitamine C die huidveroudering tegengaan. Het is een olie die op alle huiden goed
werkt. Hij maakt de huid zachter en gladder en gaat onzuiverheden tegen.
Vitamine E (Tocopheryl, Tocopheryl Acetate): de beschermende huidvitaminen bij
uitstek. Vitamine E speelt een belangrijke rol bij de strijd tegen huidverouderende, vrije
radicalen. Hij beschermt de huid tegen de schadelijke invloed van de zon. Daarnaast
werkt vitamine E wondhelend en ontstekingsremmend. Het is goed om te weten dat er
een verschil is in werking tussen de natuurlijke en de synthetische variant. Qua
chemische structuur is de synthetische variant van vitamine E het spiegelbeeld van de
natuurlijke variant, deze is echter minder werkzaam. Bovendien kan de synthetische
variant, in tegenstelling tot de natuurlijke, allergieën veroorzaken.
Gemberolie (Zingiber Officinale Root Oil) is een ware vrije-radicalenvanger die onder
meer bestaat uit wel veertig soorten antioxidanten. De olie verbetert het aanzien van de
huid door toxines te verwijderen en de doorbloeding te stimuleren. De doorbloeding
wordt bij elk gebruik zodanig in gang gezet dat de opvolgende waardevolle werkstoffen
uit de verzorgende producten nog beter en dieper worden opgenomen door de huid. De
elasticiteit van de huid verbetert, waardoor deze er gladder en jeugdiger uitziet. Naast de
bescherming en verzorging is de olie een sterke reiniger door zijn antiseptisch
vermogen, waarmee hij onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid tegengaat. Hij
is daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking bij probleemhuiden. Hij
minimaliseert ontstekingen, werkt kalmerend en geeft littekens minder kans. De
structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
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Zonnebloemolie (Helianthus Annuus Seed Oil) houdt het vocht in de huid en voorkomt
dat de huid uitdroogt. De olie wordt geperst uit de pitten van de zonnebloem en is sterk
antibacterieel, wat betekent dat probleemhuiden er veel baat bij kunnen hebben. De olie
bevat veel antioxidanten, zoals vitamine A, C en E, die vroegtijdig huidveroudering
tegengaan door vrije radicalen te vangen. Tevens bevat de olie vele bouwstoffen voor de
huidcellen, waaronder palmitinezuur (gewonnen uit palmolie: een olie die door de huid
geproduceerd wordt, maar afneemt naarmate je ouder wordt). Vitaminen en andere
voedingsstoffen worden door palmitinezuur beter en dieper in de huid opgenomen.
Goudsbloem/Calendula-extract (Calendula Officinalis Extract) is ook weer zo’n prachtig
botanisch wondermiddel dat in de geschiedenis al duizenden jaren door de mens wordt
ingezet om zowel het innerlijke als uiterlijke lichaam te verzorgen. De plant kent zijn
oorsprong in Oost- en Zuid-Europa. De bloemen van de calendula zijn geel tot licht
oranje gekleurd en vangen hun meeste kracht uit de stralen van de zon bij zonsopgang.
De plant bevat carotenoïden (antioxidant en kleurstof), flavonoïden en essentiële oliën.
De calendula heeft voedende, helende en ontstekingsremmende eigenschappen.
Daarnaast heeft het op de huid een regenererende werking, stopt bloedingen eerder, gaat
degeneratie van weefstel tegen, verzacht stootplekken, vermindert uitslag, eczeem,
enzovoort. Het is een plant die als meester tegen huidveroudering wordt beschouwd,
omdat bewezen is dat hij stimulerend werkt op het metabolisme van glycoproteïnen, en
collageen tijdens het helingsproces van de huid. Verder wordt hij regelmatig in de
aromatherapie gebruikt vanwege de heerlijke geur en vaak ook daarom toegevoegd aan
cosmetica.
Vitamine E (Tocopherol) is een antioxidant dat voorkomt dat moleculen oxideren.
Hierdoor vermindert het de vorming van vrije radicalen. Deze vrije radicalen
beschadigen vaak de huidcellen en het collageen. Vitamine E halen we normaal
gesproken uit voeding en komt via ons lichaam in ons talg terecht. Velen hebben hier
helaas een tekort aan. Vitamine E zorgt ervoor dat je huid minder snel verbrandt en er
geen celschade ontstaat door de zon. Vitamine E maakt in combinatie met vitamine C
pigmentvlekken lichter. Hij versterkt de barrièrefunctie van de huid en is niet voor niets
in hoge concentratie aanwezig in het huidsmeer van pasgeboren baby’s. Daarnaast zorgt
vitamine E ervoor dat andere werkzame ingrediënten in huidverzorgingsproducten
dieper in de huid kunnen komen om daar goed hun werk te kunnen doen.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN

Een selectie aan oliën die bedoeld is om
de huid te helen. Een samenstelling die
heel bewust is gekozen om het huid
eigen herstelmechanisme te
ondersteunen en te stimuleren.
Een droge, doffe en ruwe huid die
regelmatig gemasseerd wordt met deze
Healing Oil ziet er snel vernieuwd,
verfrist en hersteld uit. Vloeibaar
botanisch goud met uiteenlopende
toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Knijp vier druppels uit de pipet in je
handpalm, relax, inhaleer en masseer
deze zachtjes met je vingertoppen in op
je gezicht, nek en decolleté.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera
Oil, Coco-Caprylate, Persea Gratissima Oil,
Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed
Oil, Glycine Soy Oil, Tocopheryl Acetate,
Zingiber Officinale Root Oil, Helianthus Annuus
Seed Oil, Calendula Officinalis Extract,
Tocopherol, Aqua, Vaccinium Myrtillus Seed Oil,
Oryza Sativa Bran Oil, Rosa Moschata Seed Oil,
Cetyl Alcohol, Glycerin, Myristyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Benzyl Alcohol, Lecithin,
Myristyl Glucoside, Amaranthus Cruentus Seed
Extract, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Resveratrol, Centella Asiatica
Extract, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Boswellia Serrata Extract, Microcrystalline
Cellulose, Sorbic Acid, Tocopherol, Glucose

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
JE WORDT
AANGEMOEDIGD
BESCHERMING TE
ONTVANGEN.

Leuke tip/weetje:
Voor een extraatje overdag is de olie goed te mengen met elke moisturizer. Neem je gewoonlijke
hoeveelheid moisturizer in je hand en voeg één tot twee druppels Healing Oil toe, meng het geheel in je
handen en breng het aan op je huid. Ideaal bij een extreem vochtarme of droge huid en tijdens koude
wintermaanden. What’s in a name, want de Healing Oil werkt bijzonder helend op littekens. Zodra een
wondje dicht is, kun je beginnen met de olie licht in te masseren op en rondom het litteken.
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