
 
 
Ochtendverzorging: 

• Reiniging: Gel Nettoyante Visage of de Ageless Nettoyante mousse  
• Lotion: seizoen of je element 
• Serum: Phyt’Ether Aarde (niet alleen op gezicht maar ook op buik en knieën)  
• Crème:  Dagcrème Céresal Millet of Crème Element Aarde 

 
 
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 
• Serum: van je bioritme of hetgeen je huid dat moment nodig heeft 
• Créme: Crème Element Aarde of volgens je bioritme. 

2x per week een gezichtspeeling: Le Gommage Marin Visage. 
 
 
We zijn in het seizoen Aarde: dit ondersteunt de celvernieuwing, versterkt het 
bindweefsel en extra gifstoffen worden afgevoerd. 
 
Masker:  2 à 3x per week: Phyt’ether Aarde + kleimasker Aarde. Doe Kleimasker 
Metaal + Phyt’Ether Metaal na 3x aarde om alle vrijgekomen gifstoffen af te voeren. 

Tip: Leg 2 tot 3x per week een kleimaskertje, een zalige weldaad voor je huid. Velen 
zeggen we hebben geen tijd... een beetje Me-time van 20 minuutjes ofwel leg je 
maskertje en doe intussentijd: de strijk, de afwas, je bureauwerk.. 

 

                       

Verzorging gelaat 
	



 

• Gebruik de borstelmassage om een goed stimulerend effect in uw lichaam en 
voel uw energie stromen.  

• Neem bad of douche met de Alguessence Bain Régulatrice sterk drainerend 
en werkt in op de 3 vloeistoffen: bloed water en lymfe, opname van mineralen. 
of met 

•  Alguessence Bain Normalisante of Selextreme Aarde : Ontgiftend en 
zuiverend. Bindweefselverstevigend, huidherstellend, tegen vermoeidheid, 
loom gevoel. Celvernieuwend.  Tip: tegen kwaaltjes, wratjes, littekens, 
ontstekingen, wondjes, acné op het lichaam,… 

• Wrijf je lichaam lekker in met de Emulsion Huile Végetal die aangemaakt 
wordt met het Phyt’ether Aarde of met de Bodygel Minceur 

	
	
Ontslakken en ontgiften is één van de grote pijlers voor onze gezondheid en 
huidverjonging! 
Kuur voor wie ook wil vermageren en werken aan cellulitis 
7 dagen na elkaar: 
Zones inwrijven met Serum Silhouette daarop Phyt’ether Aarde  en Gele klei. 
Plastiek folie errond, badjas erboven en een half uurtje laten inwerken...douche of bad 
met Alguessence Bain Régulatrice en afweken met de Bodygel Minceur.  
 

 
 
 

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. Daar de Aarde periode korter is 
en het kleimasker de hoofdhuid ontgift en reguleert probeer in deze periode 2x het 
kleimaskertje Aarde te leggen. De Phyto5  shampoo en conditioner samen met de 
Oligo spray maken u w haren levendig  

            

Verzorging haar 

Verzorging Lichaam 


