
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

aroma foot bath essence 

Productbeschrijving: 

Verfrissend voetenbad 

Een voetenbad met onze aroma foot bath essence is niet 

alleen een weldaad voor de voeten. De unieke 

formulering op basis van essentiële oliën brengt lichaam, 

geest en ziel in balans en zorgt voor ontspanning en 

regeneratie. De hoogwaardige ingrediënten van 

gecontroleerde biologische teelt zoals verzorgende 

olijfolie, verfrissende munt en pijnstillende kamferolie 

worden door de huid opgenomen en ontplooien hun 

werking door het hele lichaam. 

 

 

Sterke eigenschappen: 

» zorgt voor weldadige ontspanning   

» stimuleert de doorbloeding en is daarom ideaal voor 

gezwollen en pijnlijke voeten   

» houdt de voeten langdurig koel en fris  

» maakt de huid mooi zacht, ideaal voor de pedicure  

» verfrissende geur door essentiële oliën   

» antibacteriële en reukloos makende werking (ideaal 

voor voetgeur of schimmelziektes)   

» zeer spaarzaam in gebruik, een paar druppels is al 

voldoende.  

 

 
Ingrediënten: 

» aloë vera – vochtbewarend, kalmerend 

» olijfolie – verzorgend, beschermend, verzachtend  

» muntolie – verfrissend, verkwikkend, antibacterieel 

» lavendel – antibacterieel, wondhelend 

» rozemarijn – stimulerend, bevordert de 

doorbloeding 

» citrus – verfrissend, intensief verzorgend 

» kamfer – wondhelend, voorkomt spierpijn  

» eucalyptus – antibacterieel, verfrissend 

 

 

art.-nr. 6225 

Inhoud: 30 ml 

 Tenminste houdbaar tot 12 maanden na 

opening 

 

 



 

Tip: 

Meng de essence met Dode Zeezout 

(ongeveer ½ kopje). Het zout heeft een 

extra verkwikkend en verzachtend effect op 

de huid. Bovendien kan het zout zorgen 

voor de uitscheiding van giftige en 

schadelijke stoffen via de voetzolen.  

 

Toepassing: 

Meng 0,5-1 pipet van de essence in 5 liter warm water. 

Baad je voeten er vervolgens 10 minuten in.  

Na het voetenbad de voeten afspoelen met water en 

na het drogen onze spa foot cream aanbrengen. 

Geschikt voor alle huidtypen. 

 

Ingredients: 

Dipropylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Olea 

Europaea Fruit Extract*, Mentha Piperita Leaf Oil, Lavandula 

Angustifolia Flower Extract*, Citrus Aurantium Dulcis Peel 

Extract*, Cinnamomum Camphora Bark Oil, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Extract*, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Parfum, 

Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Eugenol, Citronellol, Amyl 

Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate. 

* Van gecontroleerde biologische teelt  

 

 


