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PRODUCTBESCHRIJVING
De honingzoet geurende helichrysumolie vernieuwt en herstelt 
de huid. Helichrysum wordt ook wel de Eeuwigdurende of 
Onsterfelijke Bloem genoemd, het is een veelgebruikt middel in 
cosmetische producten omdat het voor een jeugdige uitstraling 
van de huid zorgt. Helichrysum werd in het oude Griekenland al 
gebruikt in kruidengeneesmiddelen en de vele goede 
eigenschappen maken deze olie een zeer gewaardeerd en 
geliefd product. Helichrysum kan oneffenheden van de huid 
verminderen en zorgt voor een stralende huid.

TOEPASSINGEN
• Op de huid aanbrengen om de verschijning van 

onzuiverheden en oneffenheden die zich in de loop der 
tijd op natuurlijke wijze voordoen, te helpen verminderen.

• Breng aan op het gezicht als basis van je 
schoonheidsroutine om een stralende, jeugdige teint te 
bevorderen.

• Combineer met gefractioneerde kokosolie en breng op 
de huid aan voor een verzachtende werking na een dag 
in de zon.

• Masseer in op de slapen en de nek voor een kalmerende 
sensatie en een fijn aroma.

TIL JE DAGELIJKSE ROUTINE NAAR EEN 
HOGER NIVEAU
Helichrysum is een populaire olie voor de teint van de huid 
en wordt vaak in producten tegen huidveroudering gebruikt. 
Helichrysum essentiële olie heeft vele krachtige 
eigenschappen die bevorderlijk zijn voor de huid. Voeg de 
olie toe aan je toner of moisturiser om de weldadige 
effecten van deze fantastische olie te ervaren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid:Voor massage, meng 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor bad, meng 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor gebruik als parfum, meng 1 druppel met 10 druppels 
draagolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

VOORZICHTIG
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg eerst je arts als je 
zwanger bent of onder medische behandeling staat. Vermijd 
contact met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken. 

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Bevordert een stralende teint omdat het de huid 
vernieuwt en herstelt.

• Ontworpen om de algehele uitstraling en het gevoel 
van de huid te verbeteren door te helpen bij het 
verminderen van onzuiverheden.

• Het is een populair ingrediënt in cosmetische 
producten omdat het de huid een jeugdige uitstraling 
geeft.

• Zorgt voor een intense, honingzoete geur die een 
verzachtende sensatie creëert wanneer het op de 
huid wordt aangebracht.

Helichrysum
Helichrysum italicum  5 ml


