HET EZELHUIS ANES & SENS, VERZORGINGSPRODUCTEN MET EZELINNENMELK

Verzorgingscreme met ezelinnenmelk 50 ml
Dit is een must voor de gelaatsverzorging !
Deze fijne crème wordt op het gelaat en op de hals aangebracht als
dagcrème en verzorgt eveneens de probleemhuid. Vroege rimpels
worden opgespannen door het liftend effekt van de ezelinnenmelk en
de droge huid wordt diep gehydrateerd. Deze uitzonderlijke crème
kalmeert huidirritaties en stimuleert de celvernieuwing.
Dankzij de fijne niet vette formulering penetreert deze crème zeer
gemakkelijk en geeft een heerlijk gevoel van comfort.
Voor elke persoon die op natuurlijke wijze een gezonde en
stralende huid wil ! Prijs : 21,50 EUR

Bodymilk met ezelinnenmelk 400 ml
Zijn ideale samenstelling en zachte textuur dringen
gemakkelijk de huid binnen en beschermen de huid tegen
uitdroging na het bad of de douche. De ezelinnenmelk verwent
de huid letterlijk met vitaminen A en E.
Dit is de ideale bodymilk voor personen met een droge of
trekkerige huid en ook de gevoeligste huidtypes verdagen deze
bodymilk met succes. Bij dagelijks gebruik verdwijnen alle
kwaaltjes van de droge en gevoelige huid gegarandeerd.
Ook geschikt voor babies en kinderen na het bad.
Prijs : 24,50 EUR

Zeep met ezelinnenmelk, natuur geur 150g
27% ezelinnenmelk.
Deze zeep heeft dezelfde eigenschappen als de natuurzeep
met ezelinnenmelk.
Hij is in een ezelvormpje gegoten om aantrekkelijk te zijn voor
kinderen (en verzamelaars!). Deze zeep weegt 150 gram en
bevat geen kleurstoffen.
Met dit schattig ezeltje wordt het bad een waar plezier voor
kinderen dat tegelijk hun tere huid verzorgt. Een ideaal
geschenk! Prijs : 6,50 EUR

Zeep met ezelinnenmelk en lavendel 100g
Dit is ons eerste huidverzorgingsprodukt met ezelinnenmelk
dat in 1999 gecreëerd werd! De ontwikkeling van deze
uitzonderlijke zeep vergde één jaar studies en testen om een
maximum ezelinnenmelk in de zeep te verwerken voor een
maximale doeltreffendheid !
Deze zeep bevat 27% ezelinnenmelk. Hij verzacht en
stimuleert de huid. Mensen met huidaandoeningen als droge,
schilferende huid, jeuk, ekzeem en psoriasis gebruiken onze
zeep met succes.
Deze zeep bevat geen enkele kleurstof. Prijs : 5,25 EUR
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Gezichtsmasker met ezelinnenmelk 40ml
Dit schoonheidsmasker met ezelinnenmelk geeft U een
heerlijke gezonde teint !
Het activeert de celuitwisselingen en speelt een
belangrijke rol in de hydratatie en de zuurstofvoorziening
van de huidlagen.
Dankzij de groene klei wordt de huid ook diep gereinigd
van alle onzuiverheden.
Breng een dikke laag aan op gezicht, hals en décolleté.
Laat het masker gedurende 15 à 20 minuten inwerken en
neem intussen een ontspannend bad (met ezelinnenmelk
-badcrème!). Spoel daarna met lauw water af en voed je
huid met de verzorgingscrème uit ons gamma
Prijs : 26,50 EUR

Badcreme met ezelinnenmelk 400 ml
Koninginnen en dames van weleer baadden in
ezelinnenmelk om hun huid jong en gaaf te houden.
Sinds het ontstaan van onze ezelmelkerij in 1998, is een
bad met ezelinnenmelk voor iedereen toegankelijk
geworden, net zoals Cleopatra !
Wij hebben namelijk een superzachte badcrème ontwikkeld
waarin 20 % ezelinnenmelk verwerkt wordt.
Speciaal aangeraden voor de gevoelige huid, voor eczeemen psoriasispatiënten en voor baby’s.
Deze milde zeepoplossing met ezelinnenmelk kan tevens
ook gebruikt worden als shampoo om de hoofdhuid die lijdt
aan psoriasis succesvol te behandelen. Prijs : 18,95 EUR

Douche Gel met Ezelinnenmelk 500 ml
Zacht schuimende gel voor dagelijks gebruik. Vermijdt de
uitdroging van de huid. Prijs : 22,95 EUR
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Zeep met ezelinnenmelk en Argaan olie 100 g
Argaanolie wordt gewonnen uit de eerste koude persing van
argaannoten.
Deze kostbare olie wordt al eeuwenlang gebruikt wordt door de
vrouwen uit het Marokkaanse Atlasgebergte.
Zij is rijk aan vitamine E en essentiële, natuurlijke vetzuren, en
staat bekend om haar voedende, regenererende en
herstructurerende eigenschappen.
Deze olie verbetert de elasticiteit van de huid en beschermt
deze tegen vroegtijdige veroudering en rimpelvorming.
Prijs : 5,90 EUR

Scrub-zeep met ezelinnenmelk en maanzaad.
150g
Verwijdert dode huidcellen en onreinheden.
Dankzij de betere doorbloeding van de huid wordt de
zuurstofwisseling gestimuleerd en worden toxines afgedreven.
Prijs : 6,90 EUR

Wilt U een product bestellen? Stuur dan een email met de betreffende
producten, en dan ontvangt U van ons een email met de bestelprocedure.

Prijslijst
Zeep met 27% ezelinnenmelk en lavendel

100 gr

5,25 euro

Ezelzeep met 27% ezelinnenmelk

150 gr

6,50 euro

Badcrème met ezelinnenmelk

400 ml

18,95 euro

Verzorgingscrème met ezelinnenmelk

50 ml

21,50 euro

Scrubzeep met 27% ezelinnenmelk/maanzaad

150 gr

6,90 euro

Zeep met 27% ezelinnenmelk/argaanolie 2%

100 gr

5,90 euro

Douchegel met ezelinnenmelk

500 ml

22,95 euro

Bodymilk met ezelinnenmelk

400 ml

24,50 euro

Schoonheidsmasker met ezelinnenmelk

40 ml

26,50 euro
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