NIEUW VAN CHI ESSENTIAL COSMETICS

HAPPINESS
Met Chi Essential Cosmetics heeft Chi een compleet nieuwe
visie op huidverzorging geïntroduceerd. Een 100% pure en
natuurlijke verzorgingslijn op basis van ruim 30 jaar kennis
van en ervaring met aromatherapie. Deze basisproducten
voeden, verzachten en beschermen. Door het voedende en
het hydraterende deel van elkaar te scheiden zijn geen
emulgatoren* en conserveringsmiddelen nodig en kan de
hoeveelheid vocht en vet afgestemd worden op wat de huid
op dat moment nodig heeft. U of uw schoonheidsspecialist
kan daarnaast op basis van uw voorkeuren en huidtype
werkstoffen en geur toevoegen aan deze basisproducten.

Nieuw binnen Chi Essential Cosmetics is
A Touch Of Happiness, een kant-en-klare lijn op basis van
de Happiness compositie olie. Deze compositie bestaat uit
een heerlijke synergie van de essentiële oliën:
sinaasappel, mandarijn en een vleugje vanille.

HAPPINESS

Deze zachte en milde compositie is een
feest voor lichaam en geest door de combinatie van
sinaasappel, mandarijn en vanille. De heerlijke frisse
en zoete geur van sinaasappel en mandarijn heeft aan de
ene kant een opwekkend en vrolijk makend effect en aan
de andere kant een verwarmend (door het vleugje vanille)
en ontspannend effect. Ideaal voor zowel ’s ochtends als ’s
avonds! Op de huid zijn de producten verzachtend,
verzorgend en regenererend.

www.chi.nl

Cleansing Oil Happiness

Huidolie Happiness

De cleansing oil bestaat uit o.a. biologische
jojoba-, abrikozenpit-, camelina-, en kokosolie en de essentiële olie compositie
Happiness. Breng de olie samen met water
aan op de huid en masseer zacht, waardoor
een melkachtige substantie ontstaat. Voor het
verwijderen van oog make-up kunt u de olie
aanbrengen op een vochtig watje.

De basis van de Happiness huidolie bestaat
uit de biologische plantoliën van argaan
(het goud van Marokko), abrikozenpit en
jojoba en de essentiële olie compositie
Happiness.Een verzorgende, beschermende
en verzachtende huidolie voor jong en oud.
Een goede huidolie die de huid in balans
brengt en laat stralen. De huidolie is geschikt
als massage olie en voor de dagelijkse
huidverzorging. Voor de dag- en nachtverzorging wordt de huidolie gecombineerd
met de lotion.

Peeling Happiness
Deze peeling is echt uniek. De basis is een
zachte balsem waar fijn Himalaya zout
(oplosbare “scrub”deeltjes), witte leempoeder, bergkristal poeder en de heerlijke geurcompositie Happiness aan toegevoegd is.
Net als bij de basis peeling lossen de
korreltjes in deze peeling helemaal op door
water toe te voegen. Het resultaat is een
schone en heerlijk zachte huid.

Balm Happiness
Deze balm is gecomponeerd uit biologische
bijenwas, sheabutter, jojoba, kokos en
camelina en de essentiële olie compositie
Happiness. De Happiness huidbalsem is een
goede verzorging voor dag en/of nacht en
kan samen met de lotion op de huid aangebracht worden. Verzorgt de gestresste en
futloze huid, en laat deze weer stralen!

Lotion Happiness
De Happiness lotion bestaat uit 100%
Oranjebloesem hydrolaat, Himalaya zout en
de steentjes van Aventurijn kwarts. Oranjebloesom hydrolaat heeft een samentrekkende, tonifiërende, celvernieuwende en
verzachtende werking op de huid en is door
haar zachtheid geschikt voor elk huidtype.
Het zout in de lotion zuivert en kalmeert de
huid, terwijl het de pH-waarde van de huid in
stand houdt.

MEER WETEN?

Kijk op www.chi.nl voor verkooppunten en de
schoonheidsspecialist bij u in de buurt.

HAPPINESS

