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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!

Kom meer te weten op www.phyto5.be

Uw consulente: Distributeur:

www.beauty-energy.be

VUUR
zomer

uitstraling

AARDE
tussenseizoen

zuiverheid

METAAL
herfst

lichtheid

WATER
winter

dynamisme

HOUT
lente

vitaliteit



Verzorg je gelaat Herwin je levensenthousiasme

Heerlijk koel doorheen de hete zomer

Reinigingsmousse ➜ Mousse Nettoyante
Milde, frisse reinigingsmousse voor de gevoelige huid van gelaat en handen. Het schuim beschermt en 
maakt de huid zijdezacht dankzij haar hydraterende eigenschappen.
 
Tonic ➜ Lotion Tonic Vuur
Een zachte lotion die de huid heerlijk verkoelt en kalmeert, ideaal tijdens de zomer.
 
Crème Acide
Unieke basiscrème die de PH-waarde van de huid herstelt. Wordt aangeraden bij irritaties, lichte 
verbranding en gevoelige huid. Voor alle huidtypes.
 
Dagcrème ➜ Crème Cérésal Mais
Beschermende dagcrème voor de jonge huid tijdens de zomer,  verzacht de huid bij hitte. Met maïskiem 
extracten en vitamine E.
 
Nachtcrème ➜ Crème Elément Vuur
Verjongende en verkoelende nachtcrème voor de rijpere huid tijdens 
de zomer. Kalmeert gevoelige huidtypes. Verrijkt met vitamine E en 
het mineraal kobalt (gluconaat) voor extra anti-oxidanten.

 De producten van het Vuur-element danken hun 
energetische werking aan de etherische oliën van 
o.a. lavendel, marjolein en ylang-ylang. Dankzij de 
uitsluitend plantaardige oliën hebben deze een 
zeer zuivere werking en worden zelfs door de zeer 
gevoelige huid verdragen.

Serum ➜ Phyt’Ether Vuur
Krachtig serum die je huid een gezonde teint geeft en roodheid kalmeert. Perfecte voorbereiding voor je 
huid tegen zonnebrand. Harmoniseert de bloedstroom in de huid. 
Wordt puur of in combinatie gebruikt met de Crème Elément, het Kleimasker, of in de bodymelk Emulsion 
d’Huile Végétales.
 
Masker  ➜ Kleimasker Vuur
Het rode masker geeft je huid een gezonde uitstraling, egaliseert vlekken en kalmeert irritaties. Een rode 
kleipakking zorgt ervoor dat je innerlijk vuur wordt gevoed en je vol enthousiasme bent.

Badolie ➜ Huile de Bain Vuur
Bijzonder verfrissende badolie waarmee je elke hittegolf of opvlieger 
gemakkelijk doorstaat. Ideale voorbereiding voor je lichaam ter 
voorkoming van zonne-allergie.
 
Algenbad ➜ Alguessence Bain Energétique Yin
Afkoelend algenbad die elke hitte aankan, van mentale hitte in het 
hoofd tot menopauzale opvliegers. 
 
Gel Corps Energétique Yin
Verkoelende lichaamsgel voor lichte benen tijdens het reizen, 
bij spataders, warme dagen en tijdens de menopauze.
 
Serum Tonibuste
Een gerevitaliseerde buste staat perfect bij je zomerse outfit. 
Masseer dagelijks zachtjes dit wonderserum in voor een 
prachtig décolleté. Afwerken met de Crème Tonibuste.
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