
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

spa foot cream    

spa foot cream 

art.-nr. 6222 

Inhoud: 100 ml 

Tenminste houdbaar tot 12 maanden na 

opening 

 

 

 

Sterke eigenschappen: 

» intensieve verzorging voor droge, gespannen en 

vermoeide voeten 

» zorgt voor een weldadige hydratatie en beschermt de 

huid door ontvettende eigenschappen 

» de voedende oliën van biokwaliteit zorgen voor een 

langdurig en zacht huidgevoel   

» natuurlijke plantenextracten met 

bloedsomloopbevorderende en verzachtende 

werking revitaliseren en ontspannen tegelijkertijd de 

voeten 

» door de muntolie blijven vermoeide en verhitte 

voeten langdurig fris.  

» zeer aangename en frisse geur 

 

Ingrediënten: 

» aloë vera – vochtbewarend, kalmerend 

» olijfolie– beschermend en vochtinbrengend  

» shea butter – beschermend, intensief verzorgend 

» tarwekiemolie – intensief verzorgend, maakt de huid 

strakker, ontvettend 

» amandelolie – antioxiderend, hydraterend  

» eucalyptusolie – antibacterieel, verfrissend 

» rozemarijnextract – bevordert de huidstofwisseling, 

sterk antioxiderend, bevordert de doorbloeding 

Productbeschrijving: 

Verzorgende voetcrème 

Verwen je vermoeide en gespannen voeten met de 

intensief verzorgende spa foot cream.  De samenstelling 

van kostbare oliën en shea butter voedt de huid en maakt 

haar zacht en soepel. De voetcrème bevat plantenextracten 

van biologische kwaliteit, zoals rozemarijn-       

goudsbloem- en arnica-extract. Deze extracten zorgen voor 

ontspanning en welzijn van je voeten. Dankzij de muntolie 

houdt de spa foot cream de voeten aangenaam fris.   

 

 



 

Toepassing: 

De crème zachtjes in de voeten masseren tot deze 

volledig is ingetrokken.  

 

 

 

Ingrediënten: 

Aqua, cetearylalcohol, Aloe Barbadensis-bladextract*, 

Olea Europaea-fruitextract*, Butyrospermum Parkii-

boter*, cocoglyceriden, glycerine, Triticum Vulgare-

kiemolie*, Cetearyl Glucoside, Prunus Amygdalus 

Dulcis-olie, Eucalyptus Globulus-bladolie, Rosmarinus 

Officinalis-bladextract*, Lavandula Angustifolia-

bloemextract*, Citrus Aurantium Dulcis-schilextract*, 

Chamomilla Recutita-extract, Calendula Officinalis-

extract, Helichrysum Italicum-extract, Mentha 

Piperita-olie, Cinnamomum Zeylanicum-olie, Arnica 

Montana-bloemextract, maltodextrine, 

tocoferylacetaat, natriumdehydroacetaat, 

benzylalcohol, salicylzuur, sorbinezuur, citroenzuur, 

parfum, linalool, limoneen, geraniol, cumarine, 

cinnamal. * van biologische teelt 

 

 

Workshop Tip: 

 

Laat je gasten de voetcrème lekker 

uitproberen op de voeten of handen. 

 

» lavendelextract - ontstekingsremmend, 

antibacterieel 

» sinaasappelschilextract – celregenererend, 

verzorgend 

» kamille-extract – regenererend, heilzaam 

» goudsbloemextract – kalmerend, wondhelend 

» strobloemextract – helpt bij aderproblemen en 

spierpijn 

» muntolie – verkoelend, verfrissend 

» arnica-extract – rustgevend, ideaal bij overbelaste 

gewrichten en spieren 

Tip:  

Geniet bijvoorbeeld van een ontspannende 

voetreflexzonemassage voor het slapengaan om 

op natuurlijke wijze een gezonde slaap te 

bevorderen.  

 

 


