
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oil bath melts Eucalyptus 

Produktbeschrijving: 

Vaste Badolie  

De vaste badolie smelt in uw warme badwater en 

ontvouwt zijn kalmerende werking. De rijke 

samenstelling met cacao- en karitéboter verwent 

uw gestresste huid en zorgt voor een 

buitengewoon gevoed huidgevoel tijdens en na 

het bad. Het mengsel van essentiële oliën met 

eucalyptus, tijm en lavendel heeft een 

verzachtende en bevrijdende werking. Ideaal als 

koud bad. 

 

USP‘s: 

» Vaste badolie met intensief verzorgende 

werking voor de huid.  

» Je hoeft geen crème aan te brengen na het 

baden  

» Etherische olie melange met ontspannende & 

verlichtende werking op de luchtwegen  

» 100 % natuurlijk - met biologische 

ingrediënten  

» Plasticvrije verpakking  

» Vegan 

 

Ingrediënten:  

» Sheaboter* - vochtbindende, 

vochtinbrengende, rijke verzorging.  

» Cacaoboter* - huidkalmerende, 

vochtinbrengende, verzachtende  

» Etherische oliemix met eucalyptus, munt, tijm, 

lavendel en citroengras - bevrijdend, 

verfrissend, antiseptisch, antiviraal, 

slijmoplossend, hoeststillend en dus ideaal bij 

aandoeningen van de luchtwegen  

» van gecontroleerde biologische teelt 

 

Art.-Nr. 6235 

Inhoud: 130 g 

ThT: na opening 12 Mnd 

 

 



 
Gebruik:  

Los ½ - 1 tablet op in de gevulde kuip. 

Bad gedurende ongeveer 20 minuten in het 

35-38° C warme water en masseer de 

voedende oliën in uw huid. Adem de 

kalmerende dampen in en ontspan. 

Een koud bad is ideaal bij de eerste tekenen 

van een verkoudheid, zoals vermoeidheid, 

pijnlijke ledematen of rillingen.  

1 blikje bevat 5 stuks. Voor maximaal 10 

toepassingen. 

  

Anwendung: 

2 in 1 cleanser (mandelgroße Menge) mit 

angefeuchteten Fingern auf das Gesicht, Hals 

und Dekolleté auftragen und anschließend mit 

sanft kreisenden Bewegungen einmassieren. 

Danach mit Wasser gründlich abwaschen. 

 

Tipp: 

Zur täglichen Gesichtspflege empfiehlt es sich, 

den 2 in 1 cleanser mit unserem kleinen 

Reinigungshandschuh zu verwenden. 

Für alle Hauttypen geeignet. 

 

 

Workshop tip: 

Los 1 stuk op in warm water in een 

waterbakje en laat uw gasten de 

heerlijke geur ervaren.  

Door uw handen in het water onder te 

dompelen, is het verzorgende effect 

onmiddellijk merkbaar.  

 

Ingredients: 

Sodium Bicarbonate (Natron), Theobroma 

Cacao Seed Butter (Kakaobutter)*, 

Butyrospermum Parkii Butter 

(Sheabutter)*, Tartaric Acid (Weinsäure), 

Zea Mays Starch (Maisstärke), Eucalyptus 

Globulus Oil (Eukalyptusöl)*, Mentha 

Piperita Oil (Pfefferminzöl)*, Cymbopogon 

Flexuosus Herb Oil (Lemongrassöl)*, 

Lavendula Angustifolia Oil (Lavendelöl), 

Thymus Vulgaris Oil (Thymianöl), 

Cymbopogon Flexuosus Herb (Lemongrass), 

Lavendula Angustifolia Flower 

(Lavendelblüten), Citral**, Limonene**, 

Linalool**, Geraniol**  

 


