
Ochtendverzorging: 
 

• Reiniging: Gel Nettoyante Visage of de Ageless Nettoyante mousse  
• Lotion: seizoen of je element 
• Serum: Phyt’Ether Vuur (niet alleen op gezicht maar ook op hartchakra, armen, stuit, 

onderbuik en knieën.) 
• Crème:  Dagcrème Ceresal Maïs of Crème Element Vuur 
• Daarop ter bescherming van de zon: la crème Visage SPF15 

 
Avondverzorging 
 

• Reiniging: Bij gevoelige huid en wanneer make-up op: Lait de toilette, Gel Nettoyante visage 
of de Ageless nettoyante mousse 

• Lotion: idem ’s morgens 
• Oligo5 sprayen  
• Serum: van je bioritme of hetgeen je huid of emotie nodig heeft 
• Créme: Crème Element + Masque Gel Hydratant.	

 
2x per week een gezichtspeeling: Le Gommage Marin Visage. 
 
Phyt’ether Vuur + het Kleimasker Vuur:  
Niet alleen voor op het gezicht, maar ook op handen tot halfweg de armen. Het verbetert de 
energiedoorstroming naar het hart en dunne darm en geeft meer levensvreugde. 
 
Toptip: 3x per week  gezichtsmaskertje  2x Vuur en 1x Metaal/Aarde.  
Heb je de 5 kleimaskers thuis, dan leg je het 5 kleurenmasker op de specifieke zone, brengt extra 
verjonging en harmonie in het lichaam. 
Ben je emotioneel? Phyt’ether Vuur aanbrengen aan de binnenkant van je armen, van handpalm tot 
oksel strijken. 
	

	
VERZORGING VAN HET LICHAAM 
 

• Reiniging: Phyt’Acid neutrale douchegel ideaal voor intiem hygiëne 
• Bad/ Douche: Alguessence Bain  / Selextreme Vuur of het element/ emotie die je aandacht 

vraagt. 
• 1 x per week peeling Gommage Zen  
• Koude zones  inwrijven met de Bodygel Hout, de rest met Emulsion Huile Végètale Neutre + 

Phyt’ether Vuur. 
 
Bereid je huid voor op de zon, heb je last van zonneallergie? Last van zware benen? 
Ik geef je graag persoonlijk het juiste advies. 
 
Emulsion Huile Végétale is een neutrale bodymilk die werkt op de energiestroom van het lichaam, je 
huid is zijdezacht wordt gebruikt om te mengen met Phyt’Ether. 
 
Extra:  
Voor meer opspannend en verstevigend resultaat: gebruik Bodygel Hout met daarna Bodygel 
Raffermissante. 

Verzorging gelaat 

	



Onze huid heeft zuurstof nodig met de hydrtaterende Gommage Zen. Verjong de huid met deze 
lichaamspeeling, de bloedcirculatie wordt gestimuleerd. Afvalstoffen worden verwijderd en uw huid 
voelt fluweelzacht aan. Een echte opkikker!  
 

 
 
 
Cellulites 
Behandel nu op eenvoudige wijze je cellulites.  
 
Wist je dat? Cellulitis een vorm van inflamatie en kristallisatie van afvalstoffen is?? 
Geef je een borstelmassage met de Ionic Borstel, de Bodygel Hout op de koude zones en Serum 
Silhouette inmasseren. Het verbetert de circulatie in je billen en benen, dit kan je ‘ savonds doen.  
Iedere morgen een douche met Alguessence bain  en afwerken met de nodige Yogi Body Aarde. 
Een methode die echt werkt. 
Een extra persoonlijke cellulitiskuur bij Huis Anahata, die zorgt voor het losmaken van dieper gelegen 
blokkades. 
 

 

 
 
Verzorging haar 

Om de 2 weken je hoofdhuid verzorgen met Phyt'ether en maskertje, een weldaad voor hoofdhuid 
en haar. Verzorgt een goede energiedoorstroming van hoofdhuid, lost hoofdhuidproblemen op, anti-
stress... en zo veranderen je haren, ze worden sterker, glanzen meer, veel minder haarverlies, dit 
samen met de BIOSIL.  

Dit samen met de Phyto5 shampoo, conditioner en Oligo5 maken u w haren levendig 

	

Borstelmassage	
• Activeert de bloedcirculatie 
• Stimuleert de energie doorstroming door het hele lichaam 
• Helpt om de huid helder en schoon te maken 
• Stimuleert het lymfestelsel 
• Verwijdert dode huidcellen 
• Heeft een ontgiftende werking	
	

	


