
Een visie op echt 100% 
natuurlijke huidverzorging!

Eenvoud en natuurlijke grondstoffen uit de natuur zijn de uitgangspunten van deze 
Chi huidverzorgingslijn. Een ander uitgangspunt is de voortdurende aansluiting bij de 
basisproducten van de aromatherapie die Chi al jaren tot marktleider maakt op dit gebied. 
De unieke producten uit de Chi Essential Cosmetics lijn zijn uitstekend in te zetten bij alle 
huidtypes door alle mogelijke combinaties.

Vooruitstrevende natuurlijke visie op huidverzorging.
Plantoliën bevatten vitamine E en essentiële vetzuren en verzachten, voeden en beschermen onze huid net als ze dat doen 
in zaden, noten en vruchten. De huid neemt deze plantoliën makkelijk op doordat het veel lijkt op het sebum: het natuurlijke 
huidvet. Met de vette plantolie kan de eventueel toegevoegde essentiële olie (of andere in olie oplosbare werkstoffen) 
vervoerd worden naar diepere lagen in de huid. Door de olie te mengen met hydrolaten (bloemenwaters met water 
oplosbare werkstoffen uit de plant) wordt de olie nog beter door de huid opgenomen. Daarom is in crèmes traditioneel 
olie en water samengevoegd. Om de olie en het water in een crème te binden en goed te houden moeten emulgatoren 
en conserveringsmiddelen worden toegevoegd die geen voedingsstoffen voor de huid bevatten en zelfs een belastende 
invloed op de huid kunnen hebben. 

Om deze reden is bij de CEC lijn gekozen om het water en het olie deel gescheiden te 
houden. Zo blijven alle werkstoffen sprankelend en actief. In de lotions zijn daarnaast 
ook andere water oplosbare werkstoffen toegevoegd zoals zouten en edelsteenelixers. 
Per persoon kan de dosering van vet en water afgestemd worden op wat de huid op 
dat moment nodig heeft. Dit kan afhangen van huidtype, dag- of nachtverzorging, 
het seizoen en de conditie en constitutie van de huid. Het is dan ook de bedoeling 
de huidolie en/of balsem samen met de lotions te gebruiken: u kunt eerst de olie 
opbrengen en daarna de lotion of andersom, maar u kunt de olie en de lotion ook 
mengen in de hand en dan aanbrengen. De  huid zal even moeten wennen aan deze 
nieuwe manier van huidverzorging, maar als de huid dit eenmaal gewend is wil 
het niets anders meer.

Oerproducten
Chi Essential Cosmetics omvat voor de reiniging van de huid een hydrofiele 
oliecombinatie en verschillende lotions op basis van 100% natuurlijke hydrolaten 
(bloemenwaters). Verder zijn er huidoliën en  serums, synergieën, een biologisch 
peel-off masker en tot slot peelings en veelzijdige huidbalsems. Gecertificeerde 
biologische plantoliën zoals jojoba, argan en cactus olie zijn de basis van de gehele lijn. Jojoba (Simmondsia californica), 
evenals cactus en arganolie, ook wel het vloeibare goud genoemd, is een hele bijzondere olie (maar eigenlijk een was) welke 
breed in te zetten is in de huidverzorging. Doordat de olie zeer veel gelijkenissen heeft met het menselijk talg ( of sebum) 
wordt deze goed door de huid opgenomen en voelt het niet vet aan. Omdat de jojoba olie regulerend werkt op de huid zal 
deze de talgproductie bij een vette huid remmen en bij een droge huid juist licht stimuleren. Ook voor de ouder wordende 
en veeleisende huid is jojoba een waardevolle olie die vrije radicalen tegengaat en de ruwe huid verzacht. Argan en Cactus 
oliën zijn luxe plantaardige oliën die eveneens altijd en overal op huid geweldige resultaten kunnen geven.

Eye Contour Balm
Door de kostbare en luxe biologische Arganolie en Cactusolie te 

combineren met een beetje bijenwas ontstaat een fantastische balm 
voor de verzorging van de tere huid rondom de ogen en mond.  

De gouden combinatie van deze biologische Marokkaanse 
oliën herstelt en beschermt de huid. Het extreem 

hoge gehalte aan vitamine E en sterolen maakt 
de olie ook zeer geschikt om rimpels te vervagen 
en de huid strakker te maken. 

Serum Cactus Gold
Dit serum bestaat uit 100% biologische Cactusolie uit de woestijn van Zuidelijk Marokko. Deze 100% 
plantaardige olie uit de zaden van de Cactusvrucht wordt ook wel ‘Queen’s oil’ of ‘Golden oil’ genoemd. 
De olie wordt snel door de epidermis (opperhuid) opgenomen. Ervaringen geven aan dat cactusolie zelfs 
nog beter is dan arganolie in herstel en genezing van de huid. 

Dit ‘gouden serum’ is met alle andere producten van CEC te combineren. Maar zeer geschikt om direct te 
gebruiken op de huid waar verbetering, versteviging en herstel van de huid gewenst is. Met name rond 
de ogen, mond en decolleté.

100% biologisch peel-off mask
Het Chi Essential Cosmetics masker is een 100% biologisch peel-off mask op basis van biologische 

rijst, algenextracten en klei en is geschikt voor ieder huidtype. Het masker heeft een neutrale geur 
en laat een gehydrateerde en fluweelzachte huid achter. Verder zorgt het masker voor een goede 
celstofwisseling en een goede doorbloeding. Het masker kunt u aanmaken met koud water of met 

één van de heerlijke subtiele hydrolaten voor een extra huidverzorgend effect. 1 zakje peel-off mask 
van 40 gram is goed voor 1 behandeling.

Meer weten?
Heeft u vragen over de Chi Essential Cosmetics producten, dan kun u altijd contact met ons 
opnemen. Stuur een mail naar info@chi.nl of bel naar 076-5719199. Of kijk op www.chi.nl 

wanneer de diverse Chi Essential Cosmetics cursussen gegeven worden. Ook organiseren 
wij GRATIS introductieochtenden, voor een eerste kennismaking met CEC. Houdt hiervoor 
onze website in de gaten. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken op een van onze 
winkelopenstellingen op zaterdag (1x per maand), waar u de CEC lijn zelf kunt ruiken, 
voelen en proeven.!

Uw Chi Essential Cosmetics team



Huidoliën voor alle huidtypes
De biologische jojoba wordt in de huidoliën onder andere aangevuld door o.a. arganolie  (Argania spinosa), cactusolie 
(Opuntia ficus indica) , rozenbottelolie (Rosa mosqueta), tamanu olie (Calophyllum inophyllum) en camelina  olie, (Camelina 
sativa). Elke huidolie is zorgvuldig samengesteld, waardoor iedere combinatie voor meerdere huidtypes en doeleinden 
ingezet kan worden. Op deze manier kan op elke behoefte worden ingespeeld.

Hydrolaten als lotions 
Heerlijke lotions op basis van bijzondere hydrolaten, edelsteenelixers en natuurzouten. 
De lotions zijn in te zetten na een reiniging of als verfris-sing na een behandeling, maar 
zijn speciaal bedoeld als vochtcomponent bij de toepassing van de huidoliën en de 
huidbalsem. Deze combinatie is uniek door zijn vochtregulering en heeft een positieve 
invloed op de stofwisseling van de huid, waardoor de natuurlijke balans herstelt en de 
huid zeer fris aanvoelt.

Chi Huidolie 1: Sensitive
bevat naast de veelzijdige rozenbottelolie ook camelina olie. Deze bloemige olie bevat o.a. veel antioxidanten 
en tot 45% Omega-3 vetzuren. De specifieke eigenschappen van deze olie zijn verbetering van de elasticiteit, 
bescherming en verzachting van de huid. Deze huidolie is breed inzetbaar maar speciaal geschikt voor een 
gevoelige, droge, schilferige huid. Bij couperose, littekens en oudere, dikke en slecht doorbloede huid.    

Chi Huidolie 2: Recovery
bevat naast abrikozenpitolie ook arganolie, een zeer veelzijdige olie die kalmeert, beschermt en tevens de 
bloedcirculatie stimuleert. Arganolie bevat veel vitamine E en antioxidanten. Door deze eigenschappen en 
samenstelling is de Chi huidolie goed in te zetten bij een droge huid, een huid met schilfers en een craquelé 
huid.   

Chi Huidolie 3: Balance
is in te zetten bij de gecombineerde huid, maar vooral ook bij de Acne huid, bij eczeem en bij de beschadigde 
huid. De combinatie van o.a. tamanu en kokos geeft rust bij overprikkeling, verzorgt en herstelt de huid en 
heeft een ontstekingsremmende werking. 

Luxe serums 
Voor de specifiekere verzorging zijn er tevens serums 
samengesteld, steeds op basis van biologische jojoba.  
Deze serums zijn heel luxe en huidverzorgend, geschikt 
voor iedere huid. De serums zijn zo gecomponeerd dat ze 
met iedere huidolie, maar ook met de balsem en peeling te 
mengen zijn. 
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Serum 1
Rose

met jojoba 

en rozenolie 

Serum 2
Neroli

met jojoba 

en neroli 

Serum 3
Jasmine
met jojoba 

en jasmijn 

Peeling
Verder biedt de Chi lijn u een heel bijzondere peeling waarin alle natuurlijke grondstoffen 
samenkomen. De peeling bestaat o.a. uit bijenwas, sheabutter, vette plantenoliën, 
witte leem, himalayazout en bergkristalpoeder. De peeling verwijdert dode 
huidcellen en vooral door toevoeging van himalaya zout wordt de huid 
gestimuleerd en tevens wordt het vochtgehalte op peil gehouden. De fijne 
korreltjes himalaya zout lossen op na het toevoegen van water waardoor 
er geen restanten overblijven. 

De bijenwas laat een fluweelzacht laagje achter op de huid en maakt deze 
soepel en zacht. De huid is na de peeling schoon, fris, veerkrachtiger en 
stralend. Aan de peeling kan naar behoefte een essentiële olie of serum 
worden toegevoegd. Naast deze neutrale peeling zijn er ook twee peelings  
die reeds essentiële oliën bevatten: de Roses en de Happiness.

Skin balm
Naast de huidoliën heeft de Chi Essential Cosmetics lijn ook een zeer 
veelzijdige huidbalsem. Deze verzorgende en beschermende huidbalsem 

bestaat onder andere uit bijenwas, sheabutter en verschillende vette 
planten oliën. Deze basis van de verschillende werkstoffen maken de huid 
fluweelzacht, glanzend en soepel. De huidbalsem kan zowel als dag en 
nacht verzorging gebruikt worden, en is geschikt voor ieder huidtype. Aan 

deze balsem kunnen essentiële oliën naar behoefte worden toegevoegd 
maar ook de serums kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Naast deze  

neutrale huidbalsem zijn er ook twee balms die reeds essentiële oliën bevatten: 
de Roses en de Happiness.

CEC Synergieën
De 100% natuurlijke en aromatherapeutische huidcomposities zijn puur te gebruiken, 
maar kunnen ook gemengd worden met andere producten uit de CEC lijn.

Sensitive Skin
met o.a. jojoba, sandelhout 
en motia attar. Deze synergie 
heeft een rustgevende, ver-
zachtende en regenererende 
werking op de huid.

Scar Treatment
met o.a. rozenbottelolie, 
geranium, helicryse en 
lavendel. Deze synergie 
werkt sterk regenererend 
en verbetert zowel oud als 
nieuw litteken-weefsel.

Acne Treatment
met o.a. jojoba, cipres, 
ravintsara en geranium. 
Deze synergie werkt talg 
regulerend, afvoerend en 
ontstekingremmend. 


