
Ochtendverzorging: 
 

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

en buik) 
• Crème:  Dagcrème Ceresal Riz of Crème Element Metaal 

 
 
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  

2x per week een gezichtspeeling: Le Gommage Marin Visage. 
 
We zijn in het seizoen Metaal. Belangrijk om de huid en je lichaam te voorzien 
van de nodige mineralen en zuurstof.  
 
Masker: 10-daagse kuur met Phyt’Ether Metaal en Kleimasker Metaal. 
Na de kuur 2 à 3x per week: Kleimasker Metaal afgewisseld met een ander element 
kleimasker. 

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.. 

 
 
Specifieke verzorging:  
Extra aanvullen van mineralen en vocht is aangewezen in de Metaal periode. 
 
Oligo 5: 
Een tekort aan mineralen komt bij iedereen voor. Oligo 5 verrijkt de huid en het 
haar met de 5 mineralen waardoor de hydratatie bewaard blijft. Resultaat is een 
glanzende haardos en een stralende huid. 
In kuurvorm: gedurende 14 dagen aanbrengen op het gezicht, hals en decolleté na 
het reinigen en voor de créme. + 

Verzorging gelaat 



Le masque gel visage: 
Vochtinbrengend masker ideaal om samen te mengen met je Phyto5 dagcréme of 
nachtcréme, werkt weefselvernieuwend. Geschikt voor alle huidtypes, ook voor de 
oogcontour. Magisch resultaat in combinatie met de mineralenspray Oligo5. 

 
 
 

• Reiniging: Phyt’Acid neutrale douchegel ideaal voor intiem hygiëne 
• Bad/ Douche: Alguessence Bain Régulatrice 
• 1 à 2 x per week peeling Gommage Zen 
• Serum: Phyt’ether Metaal + serum van je element  
• Bodylotion: Emulsion huile Végétale neutre (neutrale bodylotion die inwerkt op 

het lichaamsvocht en hydrateert) 
• Bodygel: Bodygel Metaal 

 

 
 
 

 
 

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.  

De Phyto5 shampoo en conditioner maken u w haren levendig 

 

Verzorging lichaam 
	

Verzorging haar 

Ideaal in combinatie van een bad of douche (het best ‘s avonds) met Alguessence Bain Régulatrice 
afwisselend met Alguessence Bain Normalisante om de vrijgekomen gifstoffen af te voeren van 
lichaam en huid.  
	

	


