
FOAMING SHOWER GEL  
€ 8,50

Een luxueuze schuimende 
douchegel. De shower foam 
verzorgt en voelt zacht 
aan op de huid.

SHOWER OIL 
€ 9,50

Deze zijdezachte douche 
olie op basis van amandel 
met argan olie reinigt en 
voedt de huid rijkelijk. 

SHAMPOO  
€ 9,50
De shampoo voedt het haar 
en verzorgt de hoofdhuid. 
Is geschikt voor dagelijks 
gebruik.

CONDITIONER 
€ 9,50

De conditioner is de ideale 
verzorging voor ieder 
haartype. Het verzacht en 
versoepelt het haar en zorgt 
voor een perfecte ontwarring.

BATH OIL  
€ 14,75

De badolie zorgt voor een 
zijdezacht en gehydrateerd 
gevoel van de huid. Sluit je 
ogen en ervaar de warmte van 
je eigen wellness ceremonie. 

HAIR & BODY 
SHOWERFOAM 
€ 8,50

De hair & body showerfoam is 
een royaal 2 in 1 product met 
een luchtige structuur. 

BATH FOAM 
€ 11,75

Deze luxe badschuim creëert 
een overweldigende schuim en 
geurbeleving. Sluit je ogen en 
ervaar de warmte van je eigen bad 
ceremonie.

BATHBOMB  
€ 4,95

Deze heerlijk geurende en 
bruisendebathbomb geeft een 
extra verwen moment tijdens het 
bad ritueel.

SEA SALT BODY SCRUB
€ 7,75

Het fijne zout uit de oceaan ver-
wijdert dode huidcellen en maakt 
de huid van het lichaam weer 
zijdezacht en egaal.

BODY SCRUB OIL 
€ 15,50

Verwen jezelf met de body scrub 
olie, een heerlijk verzachtende scrub 
om dode huidcellen op milde wijze 
te verwijderen. 

BODY SCRUB CREAM 
€ 14,95

Deze scrub heeft een rijke crème 
basis die doordrenkt is met ultrafijne 
scrubkorreltjes. Verwijdert dode 
huidcellen op milde wijze. 

HANDWASH FOAM 
€ 8,50

De royaal geurende handzeep 
is een milde reiniging welke 
door de aloë vera verzorgend en 
verzachtend is voor de huid.

BED & BODY MIST
€ 13,75
Maak kennis met deze verfrissende 
mist. Een unieke geurbeleving voor 
textiel en voor het lichaam. Laat geen 
vlekken achter.

BODY OIL 
€ 9,75

Een heerlijk geurende body 
& massage olie op basis van 
abrikozenpit en amandel olie 
die de huid verzacht, voedt en 
beschermt. 

BODY LOTION
€ 9,75

Koester uw huid door haar te 
verzorgen met deze bodylotion. 
Deze hydraterende lotion is op basis 
van kokosolie met honeydew melon 
extract. 

PARFUM D’INTERIEUR  
€ 17,50

Een geparfumeerde spray om 
een unieke geurbeleving in 
huis te creëren.

SCENTED OIL  
€ 14,95

Heerlijk geurende olie om toe te 
voegen aan uw geurdiffuser.

HAND & BODY CREAM 
€ 8,75

De zijdezachte hand & bodycream 
op basis van sheabutter voedt en 
beschermt de huid intens. Ideaal voor 
de uitgedroogde huid. 

GEURKAARS  
€ 14,95

Een warme en tegelijkertijd 
verfrissende geur om even tot rust 
te komen. Geniet van deze unieke 
geurbeleving.

GEURSTOKJES 
€ 19,95

Een elegante manier om je huis 
heerlijk te laten ruiken. 

CADEAUVERPAKKING
€ 0,75

Creëer je eigen cadeau met deze 
mooie verpakking.
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ULTRA RICH 
SHEABUTTER 
€ 14,95

Deze rijke en voedende mix met 
sheabutter, soja en olijfolie zorgt voor 
een optimale voeding en verzachting 
van de huid.

BODYBUTTER 
€ 14,95

De zijdezachte uyuni bodybutter op 
basis van sheabutter heeft voedende en 
hydraterende bestanddelen om de huid 
optimaal te verzorgen. 


