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Reinigingsgel ➜ Gel Purifiant
Zachte wasgel voor dieptereiniging en zuivering. Met graanextracten en oligo-elementen.
Tonic ➜ Lotion Tonic Hout
Verfrissende lotion zonder alcohol. Perfecte afwerking na de reiniging.
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 Blé
Aanbevolen beschermende dagcrème voor de jonge huid tijdens de lente,
beschermend bij wind. Met tarwe-extracten en vitamine E.
Nachtcrème ➜ Crème Elément Hout
Aanbevolen verjongende en herstellende nachtcrème voor de rijpere huid
tijdens de lente. Verrijkt met tarwe-extracten, mangaan en vitamine E.

De producten van het Hout-element worden energetisch
geformuleerd dankzij een synergie tussen verschillende etherische
oliën. De belangrijkste zijn: citroen, cipres, rozemarijn en salie.
De natuurzuivere en hoogwaardige etherische oliën worden altijd
gedragen door plantaardige oliën en kiemoliën.

Beleef pure

energie

Serum ➜ Phyt’Ether Hout
Verhoogt de energiecirculatie in het gelaat waardoor vermoeide trekken verdwijnen. Verzacht
gespannen spieren in nek en schouders. Verhoogt de vitale energie.
Wordt puur gebruikt onder het kleimasker, of in de bodymelk Emulsion d’Huile Végétales.
Masker ➜ Kleimasker Hout
Natuurlijk groen kleimasker die de energiestroom verhoogt, aanbevolen voor een wakkere, frisse
look en een heldere teint. Op basis van klei en zuivere witte kaolinaarde.

Een strak en kwik

lichaam

Badolie ➜ Huile de Bain Hout
Stimulerende badolie voor het opwekken van energie.
’s Morgens ideaal voor een fitte start!
Algenbad ➜ Alguessence Bain Energétique Yang
Verwarmt koude zones. Perfecte remedie bij koude voeten. Te
gebruiken als voet-, zit- of ligbad.
Bodygel ➜ Gel Corps Energetique Yang
Stimulerende lichaamsgel om cellulitis weg te werken. Werkt
sterk opwarmend. Ideaal vóór het sporten. Met kaneel en munt.

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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