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Slank
puur
en

met het element

aarde

Verzorg je

gelaat

Reinigingsgel ➜ Gel Purifiant
Zachte wasgel voor dieptereiniging en zuivering. Met graanextracten en oligo-elementen.
Tonic ➜ Lotion Tonic Aarde
Verfrissende en zuiverende lotion zonder alcohol. Verfijnt poriën, voor een pure huid.
Oogcrème ➜ Crème Contour des Yeux
Fijne oogcrème met verfrissende en opspannende werking op de gevoelige huid van de
oogcontour. Vervaagt ooglijntjes, wallen en kringen. Met jeneverbes en silicium.
Dagcrème ➜ Crème Cérésal Millet
Beschermende dagcrème met citrustoets voor de jonge huid tijdens de
seizoensovergangen en tijdens stressperiodes. Met gierst-extracten en
vitamine E.
Nachtcrème ➜ Crème Elément Aarde
Verjongende, regenerende en zuiverende nachtcrème voor de rijpere huid
tijdens de seizoensovergangen. Verrijkt met gierst-extracten, aloë, zink en
vitamine E.
De producten van het Aarde-element zijn energetisch geformuleerd
dankzij de synergie van etherische oliën van o.a. citroen, cipres en
eucalyptus. Deze natuurzuivere en hoogwaardige etherische oliën
worden gedragen door plantaardige oliën en kiemoliën.

Beleef pure

kracht

Serum ➜ Phyt’Ether Aarde
Serum voor een pure, egale huid. Energetisch serum die je kracht geeft.
Wordt puur of in combinatie gebruikt met de Crème Elément, het Kleimasker, of in de bodymelk
Emulsion d’Huile Végétales.
Masker ➜ Kleimasker Aarde
Het gele masker verhoogt de eliminatie waardoor je huid puur en zuiver wordt. Een gele
kleipakking zorgt ervoor dat je je weer krachtig en goed voelt.

Een prachtig

silhouet

Badolie ➜ Huile de Bain Aarde
Ontspannende badolie die vermoeidheid verdrijft.
Ideaal na het sporten of na een stressdag.
Algenbad ➜ Alguessence Bain Normalisante
Voert gifstoffen af waardoor je je weer actief en licht voelt.
Afslankserum ➜ Sérum Minceur
Sterk ontgiftend en vetafbrekend serum om lokaal cellulitis
aan te pakken. Stevig inmasseren op buik, billen en benen
voor perfecte contouren.
Afslankgel ➜ Gel Corps Minceur
Afslankende lichaamsgel voor zichtbaar verfijnde contouren.
Door de geltextuur dringt het snel in in de huid.
Ideaal na het sporten.

De PHYTO 5

verzorgingstips:

• Leef bewust en volgens de seizoenen
• Gebruik krachtige energetische natuurproducten die bij je passen
• Reserveer professionele schoonheidsverzorgingen in je agenda
• Zorg voor jezelf en kom in je kracht!
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Kom meer te weten op www.phyto5.be
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