SCRUB & RUB MAGICAL
Scrub & Rub ‘Magical’ is de magie uit Marokko voor de huid. De producten zijn
verrijkt met de kostbare en bijzondere Cactusvijgolie die de huid egaler maakt en
celvernieuwing stimuleert.
Cactusvijgolie is afkomstig van de stekelige vrucht van de Opuntia Ficus Indica
Cactus, die ook wel ‘Prickly pear’ wordt genoemd. Het vruchtvlees is zoet en
bevat veel minuscule zaadjes die handmatig worden verwijderd. Uit de zaadjes
wordt de olie zonder hitte geperst, om zo de beste kwaliteit olie met een hoog
gehalte werkzame stoffen te krijgen.
Cactusvijgolie bevat een zeer hoge concentratie vitamine E, Linolzuur en Sterolen
die essentieel zijn voor de celvernieuwing van de huid. Ook is de olie rijk aan
Betalaïne, een krachtig anti-oxidant die onze huid beschermt tegen vrije
radicalen.





Voorkomt nieuwe tekenen van huidveroudering
Stimuleert celvernieuwing en bevordert de elasticiteit van de huid
Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf
Verfijnt de huidstructuur en zorgt voor een natuurlijke glow

SCRUB & RUB BLISS
Scrub & Rub ‘Bliss’ is de hemelse ervaring voor de huid. De producten zijn
verrijkt met de kostbare Neroli die al eeuwen wordt gebruikt voor de heerlijke
geur en de rijke samenstelling voor op de huid.
Nerolie olie wordt gewonnen uit de bloesem van de bittere sinaasappelboom. Er
zijn duizenden kleine bloemblaadjes nodig voor een kleine hoeveelheid olie. Dit
maakt het dan ook één van de waardevolste en kostbaarste olie ter wereld.
Het wordt al eeuwen gebruikt vanwege de positieve eigenschappen voor op de
huid als geluksparfum. Neroli is één van de weinig essentiële oliën waarvan
wetenschappelijk bewezen is dat ze de serotoninespiegel in de hersenen
verhogen, waardoor we ons blij en gelukkig voelen.





Intens groene en bloemige geur
De geur heeft een positieve invloed op het humeur
Bevat extreem verzorgende eigenschappen
Zijdezachte en gladde huid

SCRUB & RUB SECRET
Scrub & Rub ‘Secret’ is het schoonheidswonder voor de huid. De producten zijn
verrijkt met de wonderlijke en heerlijk geurende Monoi olie die de huid laat
stralen en zijdezacht maakt.
Monoi betekent heilige olie en wordt al meer dan 2000 jaar volgens traditie
geproduceerd in Tahiti. De Monoi olie behoort tot ‘het schoonheidsgeheim’ van
deze eilanden. De olie wordt verkregen door de bloemblaadjes van de
ongeopende Tiarè bloemen met de hand te plukken en vervolgens in
ongeraffineerde kokosolie te laten weken.
De hydraterende olie heeft extreem verzorgende eigenschappen en voedt de
huid intensief. Tevens zorgt de olie voor het herstel en bescherming van de huid.





Heerlijke zoete geur
Extreem verzorgende eigenschappen
Beschermt tegen uitdroging
Voedt de huid intensief en herstelt deze

SCRUB & RUB MYSTERY
Scrub & Rub ‘Mystery’ is het geheim uit Afrika met buitengewone eigenschappen
voor de huid. De producten zijn verrijkt met Marula olie die al eeuwenlang wordt
gebruikt om de droge, beschadigde huid intens te hydrateren en herstellen.
De gouden olie is afkomstig van de vruchten van de Marula boom die ook wel
olifantenboom wordt genoemd. De Marula boom staat bij de inheemse bevolking
in hoog aanzien en komt in vele mythen voor. De zaden worden met de hand uit
de vrucht verwijderd en uitgeperst om de olie te winnen.
De zuivere olie is rijk aan meervoudig onverzadigde omega 6 vetzuren, antioxidanten en vitamine E. Palmitinezuur zorgt voor een beschermende laag op de
huid en samen met de hoge stabiliteit blijft het vocht lang in de huid bewaard.
Ideaal voor de droge en gevoelige huid.





Hydrateert tot in de diepere lagen van de huid
Verbetert textuur en oneffenheden
Herstelt beschadigde huid
Kalmeert de huid

SCRUB & RUB PRODUCTEN
Body scrub 350 gr
Scrubben is dé manier om je huid zacht, soepel, glad en
glanzend te maken. Door te scrubben verwijder je dode
huidcellen, wordt de doorbloeding gestimuleerd en kan de
huid beter ademen. De Bodyscrub van Scrub & Rub
bestaat uit pure oliën en 100% Dode Zeezout. De
mineralen verwijderen op milde wijze dode huidcellen en
onzuiverheden, terwijl de verzorgende olie de huid
intensief voedt en de huid zijdezacht laat aanvoelen. Door
de olie scrubt het zout bovendien beter waardoor een
kleine hoeveelheid per behandeling nodig is.

Shower foam 200 ml
Romige en fluweelzachte beleving voor onder de douche. De gel
verandert in aanraking met water in een volle en rijke mousse die de
huid intensief voedt, reinigt en heerlijk zacht laat aanvoelen.

Body butter 200 ml
Na een ontspannen bad of verkwikkende douche, kun je je huid
optimaal verwennen door je in te smeren met een rijke body butter.
De Bodybutter is verrijkt met cacaoboter en kokosolie die smelt op
de huid. De pure bestanddelen voeden de huid intens en laten deze
weer zijdezacht aanvoelen.

Body lotion 200 ml
Maak uw dagelijkse wellness-moment af met een mooie
fluweelzachte huid. Intens hydraterend en voedend.

Fragrance mist 10 ml
Heerlijk geurende mist voor op de huid of op textiel. De
parfums zijn ontwikkeld door parfumexperts en zorgen de
hele dag voor een intense geurbeleving. ‘Secret’ ook
beschikbaar in 100 ml.

