
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miracle oil  

Sterke eigenschappen: 

» hoogwaardig samengesteld uit biologische en 

droge oliën 

» onmiddellijke beschermende en reparerende 

werking voor de droge en beschadigde huid en 

haren  

» sterk tegen de tekenen van vroegtijdige 

huidveroudering  

» laat de huid zichtbaar en merkbaar zijdezacht 

aanvoelen 

» geen gebruik van siliconen, bestanddelen op 

basis van minerale olie, aluminium of microplastic 

» zeer spaarzaam in gebruik, een paar druppels is 

al voldoende voor het wow-effect. 

 

 

art.-nr. 6024 

Inhoud: 30 ml 

Ten minste houdbaar tot: na opening 12 

maanden 

Gecertificeerde biokwaliteit 

art.-nr. 6024 

Inhoud: 30 ml 

Tenminste houdbaar tot 12 

maanden na opening 

 

Productbeschrijving: 

Revitaliserende huidverzorgingsolie 

Onze lichte en zijdeachtige wonderolie doet zijn naam 

alle eer aan. Met zijn direct beschermende en 

herstellende werking is het ideaal voor je gezicht en 

haar. Het trekt onmiddellijk in en is niet vettig. Je huid 

glanst met een jeugdige schoonheid. Je droge en doffe 

haar wordt hersteld en krijgt een zijdeachtige glans. 

Slechts een paar druppels is genoeg om je van top tot 

teen te betoveren. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ingrediënten: 

» arganolie – antioxiderend, verzorgend, beschermend 

» jojoba-olie – intensief verzorgend, vochtvasthoudend 

» olijfolie – verzorgend, beschermend 

» zoete amandelolie – antioxiderend, ontvettend 

» moringaolie – voedend, antioxiderend, ontgiftende 

werking 

» granaatappelolie – sterk antioxiderend, intensief 

voedend, gladmakend 

 

 Tip: 

De olie kan zeer veelzijdig worden gebruikt 

van top tot teen. Bijvoorbeeld bij droge 

huidzones op het lichaam, zoals knieën, 

ellebogen of hielen. Het voelt aangenaam 

aan op de huid na het scheren en is ook 

geschikt  voor de verzorging van 

nagelriemen.  

Toepassing: 

2-3 druppels olie in de handpalmen doen en zachtjes 

inmasseren in de gereinigde gezichtshuid.   

Tip: Het gezicht vooraf lichtjes nat maken met water. 

Olie en water vormen samen een emulsie. Het kan 

nog beter worden verdeeld en wordt beter 

opgenomen door de huid. 

Als het snel moet gaan kan de olie ook direct met de 

verzorging worden gemengd. 

Om te gebruiken in het haar, 2-3 druppels olie in de 

handpalmen doen en deze verdelen over de lengte 

van het haar.  

Geschikt voor alle huidtypen. Ideaal voor een droge, 

delicate en geïrriteerde huid. 

 

Ingredients: 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Fruit Extract*, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Coco-Caprylate, Dicaprylyl 

Ether, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Argania Spinosa 

Kernel Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Nicotiana Tabacum 

Leaf Extract, Punica Granatum Seed Oil, Crithmum Maritimum 

Extract, Undecane, Moringa Pterygospema Seed Extract, 

Tocopheryl Acetate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, 

Tocopherol, Tridecane, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, 

Sorbic Acid, Parfum, Maltodextrin, Limonene, Linalool. 

* Van gecontroleerde biologische teelt  


