
Element Water = Winter 

Welke invloed heeft de winter op de verouderingssymptomen? 

Het menselijk lichaam bestaat uit 70% water. Het probleem is niet dat we een tekort hebben 
aan water maar wel dat het water niet circuleert en moeilijk aan de oppervlakte komt door 
tekort aan mineralen waardoor de huid dehydrateert. (droog, mat, rimpels,..) 

Heeft u onvoldoende toxines afgevoerd in de herfst, dan loopt u het risico dat de toxines 
kristalliseren en zich fixeren, waardoor het lichaamsvocht trager circuleert en de huid 
dehydrateert.  

In het lichaam heeft dit voor gevolg: verzuring, spier- en gewrichtspijn, lage weerstand, 
cellulitis, … 

 

 

Ochtendverzorging: 
 

• Reiniging: Gel Nettoyante Visage of de Ageless Nettoyante mousse  
• Lotion: seizoen of je element 
• Serum: Phyt’Ether Water (niet alleen op gezicht maar ook op de nierzone en ’ 

s avonds op voorhoofd en slapen)  
• Crème:  Dagcrème Ceresal Sarrasin of Crème Element Water 
• La Créme Contour des Yeux  

 
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 of innerlijke dat moment nodig heeft 
• Créme: Crème Element  

2x per week een gezichtspeeling: Le Gommage Marin Visage, voor de rijpere huid  
 
We zijn in het seizoen Water. Belangrijk om de huid en je lichaam te voorzien 
van de nodige hydratatie en huidversteviging. Het opladen van de nierenergie. 
 
Masker 
Hydratatiekuur: 2 à 3x per week: : Phyt’Ether Water en Kleimasker Water 
afgewisseld met een ander element kleimasker. 
Bv het pandamasker: ideaal tegen wallen: rond de ogen Kleimasker Water de rest 
Kleimasker Metaal, samen met opwarmend voetbadje Alguessence Bain 
Energètique Yang. 

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 

	



Extra producten in de winter: 

• Handcrème  - Bio lipbalsem – Crème Extreme Hydratante – Crème Nourrissante 

• Belangrijk!! Vergeet de kinderhuidjes niet te beschermen!! 

 

Specifieke verzorging:  
Extra aanvullen van mineralen en vocht is aangewezen in de Water periode. 
*Waarom een “hydraterende” behandeling voorschrijven? 

1. De kwaliteit van de huid en het haar hangt af van de kwaliteit van het bloed en 
wordt o.a. bepaald door de aanwezige mineralen. De Oligo 5 en het Masque 
Gel Hydratant bieden u de oplossing, ze bevatten hoge concentratie aan 
mineralen. 

2. De mineralen trekken, het dieper in de huid gelegen vocht naar de 
oppervlakte, en fixeren het vocht in de huidcellen: de huid wordt gladder en 
elastischer. 

3. De huid wordt opnieuw bevoorraadt met voldoende mineralen. 
 
Bent u een “Element Water” type? 

• Gedehydrateerde huid – Verslapt, ingevallen gezicht -  Rimpeltjes: dan stel ik 
voor jouw een hydraterende kuur samen ofwel de exclusieve Ageless Coffret. 

 
 

 
 
 

• Reiniging: Phyt’Acid neutrale douchegel ideaal voor intiem hygiëne. De 
Phyt’Acid (100ml) mengen met Phyt’Ether Water (5ml): werkt in op de 
watercirculatie. 

• Bad/ Douche: Alguessence Bain Régulatrice of 
Alguessence Tonifiante: Dynamiserend bad. Verfrissend en tonifiërend effect op de 
weefsels. Tegen futloosheid.  
TIP: Als je nog bureauwerk moet doen, of studeren, naar een feestje wilt, maar 
eigenlijk te moe bent, dan is dit een heerlijk oppepper! Idem met de Gel Corps 
Raffermissant. 

• 1 à 2 x per week peeling Gommage Zen 
• Serum: Phyt’ether Water + serum van je element of bodygel   
• Bodylotion: Emulsion huile Végétale neutre (neutrale bodylotion die inwerkt op 

het lichaamsvocht en hydrateert) Phyt’ether erbij mengen. 
• Bodygel: Gel Corps Raffermissant: verstevigt het weefsel, in het  ijzonder 

geschikt voor de buste en lichaam en om de huid te verstevigen na 
gewichtsverlies 

Verzorging lichaam 
	

Ga je skieën…?Gebruik extra La Crème Visage SPF 
15: beschermende crème met anti-anging eigenschappen 
en natuurlijke beschermende mineraalfilters tegen UVA en 
UVB stralen. 

	



 
In de winter is het belangrijk om te baden met Alguessence Bain Energétique, dit bad 
houdt het lichaamswater in beweging en hydrateert de huid. Ook dient men een sterk 
mineraliserend product te gebruiken als Oligo5, Masque Gel Hydratant, Gel 
Raffermissant die tevens de huid verstevigt. Deze mineralen trekken het vocht aan 
en fixeren het. De kwaliteit van de huid is gelijk aan de kwaliteit van het bloed 
(=mineralen) 

*Alguessence Bain Energétique gebruiken als (!! In deze volgorde) 

1. Voetbad: opwarmen van de nieren, dit 14dagen doen, je gaat zalig slapen met 
warme voetjes en voelt je ontspannen. Tip: ook ideaal bij hoofdpijn, of wanneer je 
teveel piekert of met je hoofd bezig bent (bureauwerk, organiseren,..) dit trekt de 
energie naar beneden en wordt je meer geaard. 

2. Zitbad onderste verwarmer deblokkeren (zeer goed bij cellulitis, lage rugpijn,..) 

3. Ligbad: bevordert de energiecirculatie (tegen spanning en stress) hydrateren en 
doorbloeden van de huid, zo krijg je een gezonde kleur in de winter. 

Na het bad Gel Corps Raffermissant om te tonifiëren en hydrateren en Emulsion 
Huile Végétale + Phyt’ether Water. 

*Een tonifiërend ,verkwikkend en verstevigend pakket: 

1. Alguessence Bain Tonifiant 

2. Gel Corps Energétique Yang  3.Gel Corps Raffermisant  

 
 

 
 

• Om de 2 weken je hoofdhuid verzorgen met Phyt'ether Water en Kleimasker 
Water, geeft volume aan de haren en tonifieert de hoofdhuid. 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 BIOSIL.  

• De Phyto5 shampoo en conditioner maken u w haren levendig 

	

Verzorging haar 


