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Versterk jouw kracht

in de herfst
en heradem

met het element metaal



Verzorg je gelaat
Reinigingsgel ➜ Gel Purifiant
Zachte gel voor dieptereiniging en het verwijderen van onzuiverheden. Met oligo-elementen voor 
een extra gezonde huid. Onmisbaar!
 
Tonic ➜ Lotion Tonic Metaal
Een milde tonic die jou een wakker, fris gevoel geeft en je huid verheldert.
 
Beschermende dagcrème ➜ Crème Cérésal Riz
Voor de jonge huid tijdens de herfst, maakt de huid lichter. Voor een minder droge en doffe huid. Met 
rijstextracten en vitamine E.
 
Verjongende nachtcrème ➜ Crème Elément Metaal
Geeft een vale, droge huid weer een gezonde en heldere teint. Ideaal voor de rijpere huid (>30 jaar) 
tijdens de herfst. Verrijkt met vitamine E en magnesium voor een 
extra boost.

Doelgerichte behandeling in 14 dagen
Een optimale vocht- en mineralenbalans is essentieel 

voor een gezonde, elastische en 
heldere huid. Combineer de mineralen-
spray Oligo 5 met het Hydraterend 
Gelmasker voor een absoluut “Wow-jij-
ziet-er-stralend-uit”-effect.



Versterk jouw kracht
Verjongingsserum ➜ Phyt’Ether Metaal
Geeft zuurstof: zuurstof is de sleutel voor verjonging! Stimuleert ook 
de lymfe die de huid egaal en helder maakt. Met dit serum zit je als 
het ware in een zuivere luchtbel. 
Wordt puur of in combinatie gebruikt met de Crème Elément, het 
Kleimasker, of in de bodymelk Emulsion d’Huile Végétales.
 
Zuiverend masker ➜ Kleimasker Metaal
Het witte kleimasker is de nummer 1 van alle maskers: verlicht een 
doffe kleur, maakt zacht en zuiver en verhoogt de doorstroming. Een 
witte kleipakking zorgt ervoor dat je ademruimte krijgt en je vrij voelt 
van mentale bagage.

Heradem in de herfst
Huile de Bain Metaal
Zachte badolie om te cocoonen. Na een bewogen dag garandeert dit 
bad je een diepe, herstellende nachtrust.
 
Alguessence Bain Régulatrice
Algenbad voor iedereen, om te reguleren en te draineren. Een 
aanrader bij zware benen, cellulitis, afslanking, een zwaar gevoel…

Gel Corps Régulateur
Instant resultaat met deze lichaamsgel: vochtafdrijvend voor de 
benen, geeft een vederlicht gevoel.

De producten van het 
Metaal-element danken hun 
energetische werking aan de 
krachtige etherische oliën 
van o.a. eucalyptus, citroen en 
niaouli. De 100% natuurlijke, 
actieve bestanddelen van de 
PHYTO 5® producten geven je 
huid het beste uit de natuur. 
Voor een stralende look, dag 
na dag.
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Ontdek ook de haarverzorgings-
producten van PHYTO 5®
Het duo van de Shampoo van jouw element met de Conditionner 
Phytliss maakt jouw hoofdhuid zuiver en gezond, en je haren 
veerkrachtig en glanzend. Vraag nu de folder bij jouw Phyto 5-
consulente

Welke type hoofdhuid en 
haar heb jij?

Kom meer te weten op www.phyto5.be

Uw consulente: Distributeur:

www.beauty-energy.be
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