
produktbrochure





in the best spas worldwide

unique sensorial experience. visible extraordinary results

[ comfort zone ] produkterne er udviklet med en innovativ og moderne spatilgang til hudpleje, der giver en ekstraordinær pleje 
til huden og er en ren nydelse for sanserne. 

Vejrskift, en stresset hverdag, ubeskyttet sol- og forureningseksponering og evt. hyppige flyture, er alt sammen med til at sætte sundhed 
og skønhed af huden over styr. [ comfort zone ] tilbyder produkter og behandlinger, der er tilpasset til hudens specifikke behov 
og tilstande. Hver enkel formel er resultatet af avanceret og omfattende forskning. Naturens visdom kombineres med videnskabens 
intelligens. De nøje udvalgte aktive ingredienser og en multisensorisk tilgang til hudpleje gør, at alle [ comfort zone ] produkter giver 
exceptionelle resultater på både kort og lang sigt.







everyday milk 
Silkeblød og blid rensecreme
Fjerner blidt og effektivt alle spor af makeup samtidig med, at huden tilføres næring og 
opretholder et normalt fugtniveau. Huden efterlades blød, fløjlsagtig og velduftende. Ideel til 
alle hudtyper.
Indeholder: Vegetabilsk squalene, sød mandelolie, karité smør, 
betaglucan og OxyTM

everyday tonic 
Fugtgivende og blødgørende tonic
Synergien mellem de valgte aktive ingredienser vækker og stimulerer hudens 
celleproduktion. Beroliger huden samtidig med, at den bliver silkeblød og mere smidig. 
Anbefales morgen og aften efter afrensning for at afbalancere hudens pH-værdi.
Indeholder: Forstøvet havvand, OxyTM og betaglucan og panthenol

everyday make-up remover
Nænsom øjen- og læbemakeupfjerner
To-fase kombinationen, hvor oliefasen er rig på alpha-bisabolol, og den vandholdige 
fase er rig på panthenol og mineralske salte. Alle spor af makeup fjernes nænsomt og 
effektivt, hvorefter huden efterlades ekstrem blød og fløjlsagtig. Kan også benyttes af 
kontaktlinsebrugere.
Indeholder: Bisabolol (fra kamille), panthenol, mineralske salte



renight recover cream
Nærende antioxidant natcreme
En ekstra nærende creme til regenerering af hud, som kan være ødelagt 
af stresset livsførelse, forurening og sol. Restituerer og forynger cellerne. 
Derved opnås en rolig, mættet og ensartet hud.
Anvendes hver aften på afrenset hud. For et ekstra nærende resultat 
bruges renight vitamin integrator under cremen.
Indeholder: Gojibærolie, hyaluronsyre, lycopene, risolie, 
jojobaolie og E-vitamin

renight vitamin integrator
Nærende vitaminrig olie
Meget nærende, beskyttende og let optagelig olie, der tilfører huden en 
høj antioxidantbeskyttelse samtidigt med, at huden blødgøres og næres.
Anvendes hver aften, når huden har ekstra behov for næring. Renight 
vitamin integrator kan benyttes alene eller under natcreme.
Indeholder: Gojibærolie, E-vitamin, lycopene, risolie og 
jojobaolie

renight dermo filler
Rynkereducerende gelé
Giver øjeblikkeligt en opfyldning af linjer og rynker. Virker cellefornyende 
og fremmer optagelsen af øvrige ingredienser.
Anvendes hver aften under tilpasset creme. Bruges under dagcreme.
Indeholder: PHA (glucconolactone), gojibærolie og 
hyaluronsyre



hydramemory extra cream 24h
Ekstra rig fugtgivende creme
Rig fugtighedscreme, der tilfører fugt, næring og beskyttelse til alle hudtyper. Binder 
fugten i huden og er velegnet til brug hele året. Forebygger alderstegn.
Indeholder: Trehalose, baobabekstrakt, hyaluronsyre, jojobaolie, 
soya og trimostTM

hydramemory cream gel 24h
Frisk, let gelé med høj fugtkoncentration
Vedvarende fugt til dehydreret hud. Den silkebløde gelé har en let konsistens, der 
fugter huden uden at efterlade en tung fornemmelse. Anvendes morgen og aften 
under creme.
Indeholder: Trehalose, baobab og hyaluronsyre
hydramemory serum
Frisk, let gelé med høj fugtkoncentration
Gennemfugter synligt huden og booster virkningen af andre 
produkter. Anvendes morgen og aften under creme.
Indeholder: Trehalose, baobab og hyaluronsyre
hydramemory hydramask
Rig, nærende og fugtgivende maske
Tilfører huden optimal fugt og genskaber hudens fugtbalance.
Anvendes af alle hudtyper. Påføres efter rens i 10 minutter. Kan 
anvendes om natten!
Indeholder: Hyaluronsyre, polydecene olie, ris- og 
jojobaolie 
hydramemory fluid 24h
Let og meget fugtgivende fluid
Mætter huden med fugt og gør den silkeblød. Velegnet til dehydreret hud, ung hud, 
varmt klima og uren/fedtet hud.
Indeholder: Trehalose, baobabekstrakt, jojobaolie, E-vitamin og 
hyaluronsyre



skin defender cream
Ekstra beskyttende, antioxidant ansigtscreme
Beskytter huden effektivt mod forurening samt forebygger hudens naturlige ældning. 
Huden næres, beskyttes og fasthed og elasticitet forbedres. Huden opnår en klar og frisk 
teint. Anvendes dagligt til alle med behov for næring og ekstra beskyttelse.
Indeholder: smartvectorTM UV (marine DNA + C- og E-vitamin), 
helioguardTM (rød alge Porphyra Umbilicalis), hyaluronsyre, echiumolie 
og GlycofilmTM (polysakkarider)

skin defender urban protection emulsion SPF30+ 
sunscreen
Daglig beskyttelse med SPF 30
Beskytter huden mod forurening og sollys. Hurtigt absorberende emulsion. 
Huden tilføres fugt og antioxidanter. Anvendes dagligt over dagcreme. 
Indeholder: Lycopene, PhotonylTM, E-vitamin, UVA- og UVB-
filter

skin defender hand cream
Plejer og beskytter hænderne
Dine hænder bliver fløjlsbløde med nærende sheasmør og E-vitamin. Huden 
beskyttes mod nedbrydende frie radikaler, og hudens ældning forebygges 
samtidigt med, at fugten bevares. Anvendes dagligt efter behov.
Indeholder: sheasmør, E-vitamin og jojobaolie



natural remedies aloe vera 95%
Ansigts- og kropsgelé med en høj koncentration af økologisk aloe vera
Giver en fantastisk fugtende og beroligende effekt. Genskaber optimal fugt i huden, 
revitaliserer og balancerer hud med tilbagevendende eller kronisk rødme.
Anvendes efter behov ved rødme opstået pga. soleksponering, klimaændringer, 
barberinger m.m. 
Indeholder: Aloe Vera og Argan olie



skin regenis day & night serum 
Dag og nat anti-age serum
Øger hudens potentiale ved hjælp af aktive ingredienser tilpasset hudens 
behov dag og nat, så huden bevarer sine ungdomsproteiner.
Dagserummet øger og bevarer hudens fugtbalance og bekytter mod 
nedbrydende aggressorer. Natserummet optimerer hudens evne til at 
regenerere om natten. Anvendes sammen med tilpasset creme.
Indeholder: LongviecellTM, risekstrakt, B3-vitamin, 
gærekstrakt, hyaluronsyre og sheasmør



glorious skin mask 
Opstrammer og opfrisker
Opstrammer huden og udfylder linjer og rynker, samt ilter og opfrisker 
huden. På bare 10 min. fremstår din hud mere glat, fast og frisk. 
Anvendes 2 gange om ugen efter afrensning og peeling.
Indeholder: Lifting hexapeptider, hvedeprotein, 
hyaluronsyre, ceramider og OxyTM kompleks

glorious skin serum 
Opstrammer og udglatter
Et eksklusivt serum, der modvirker linjer og rynker med 3 effektive 
aktioner. Hyaluronsyre tilfører fugt og udfylder. CollaxylTM modvirker 
rynker ved at stimulere produktiviteten af hudens fibre, og lifting-
hexapeptider opstrammer øjeblikkeligt. Benyttes dagligt over din creme 
eller efter behov. Kan også anvendes ved øjenomgivelserne.
Indeholder: Lifting-hexapeptider, hyaluronsyre, 
CollaxylTM, risolie, E-vitamin og hvedeproteiner

glorious skin visible lifting bust cream
Nærende creme med opstrammende effekt
Innovativ formel til buste og decolleté, der opstrammer og toner huden, 
så den fremstår fast og ungdommelig. 
Anvendes morgen og aften.
Indeholder: Boswellicsyre, hyaluronsyre og sheasmør



action sublime cream SPF 12 
Synligt foryngende og beskyttende creme
Eksklusiv creme, rig på udfyldende hyaluron mikrosfærer og retinol i 
kapsler, der frigives i takt med at de optages i huden. 
En avanceret formel, som giver huden en ekstraordinær udglattende 
og fyldig virkning. Huden ser yngre ud med en sund udstråling og et 
silkeagtigt udseende. Beskytter mod aggressorer fra frie radikaler, 
forurening og biologisk ældning af huden. Anvendes dagligt.
Testresultat: Reducerer rynker med op til 14 % over 6 timer og op til 
17,8 % efter 30 dage.
Indeholder: Retinol i cyclodextriner, betaglucan, 
soyaproteiner, hyaluronic mikrosfære, hyaluronsyre, 
avocado- og risklidolie og UV-filtre

action sublime serum 
Synligt foryngende serum
Avanceret multiaktiv serum, der reparerer, øger spændstigheden og 
opstrammer. Huden bliver mere fyldig, fast og elastisk. Ideel til alle 
hudtyper, der ønsker at reducere og forebygge ældning. Forstærker 
virkningen af den efterfølgende creme. Anvendes dagligt under 
dag og natcreme. Testresultat: Action sublime serum reducerer i 
kombination med action sublime cream rynker med op til 22,7 % 
efter 6 timer og 23,1 % efter 30 dage.
Indeholder: Mælkeproteiner, hyaluronsyre, 
betaglucan og sojaprotein



sacred nature milk
Certificeret økologisk rensemælk
Cremet, blød og effektiv rensemælk der blidt fjerner urenheder, makeup og forurening samtidig 
med, at huden efterlades ren og blød. Huden næres, plejes og bliver beskyttet.  
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. ekstrakt fra sommerfuglebusk, øko. 
sheasmør, øko. destilleret appelsinvand, øko. jojoba- og solsikkeolie
sacred nature gommage
Certificeret økologisk peeling
Stimulér cellefornyelsen og øg optagelsen af dine hudplejeprodukter med 
denne virksomme ansigts- og kropspeeling, hvor jojoba-kugler effektivt 
fjerner døde hudceller og tørhed. 
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. ekstrakt fra 
sommerfuglebusk, øko. sheasmør, øko. jojobaolie, 
destilleret appelsinvand og øko. jojobaolie
sacred nature oil
Certificeret økologisk kropsolie
Denne eksklusive og koncentrerede økologiske olie til kroppen øger 
hudens elasticitet med 9,8 % over 30 dage og virker opstrammende 
samtidig med, at strækmærker mindskes. 
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. jojobaolie & øko. 
ekstr. fra sommerfuglebusk
sacred nature mask
Certificeret økologisk fugtmaske
Genopfyld din huds fugtdepoter og genopbyg hudens beskyttende barriere 
med sheasmør. Denne plejende og nærende maske beskytter hudens 
elasticitet med ekstrakt fra sommerfuglebusken. En førstehjælps-maske, 
der er perfekt efter en tur i solen eller som ekstra pleje om vinteren.
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. ekstrakt fra 
sommerfuglebusk, øko. sheasmør, destilleret appelsinvand og E-vitamin



sacred nature day cream
Certificeret økologisk rig anti-age ansigtscreme
Effektiv, plejende, nærende og beskyttende creme. Sikrer huden en effektiv 
anti-age effekt (16 % færre rynker på 30 dage), mens den tilføres vitaminer 
og mineraler.  
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. ekstrakt fra 
sommerfuglebusk, øko. sheasmør, øko. destilleret 
appelsinvand og E-vitamin
sacred nature ultra soft night cream
Certificeret økologisk rig natcreme
Natcreme, der stimulerer forsvarsmekanismen i huden samtidig med, at den 
giver masser af næring til huden. Regenererende, anti-age, ophelende og 
lysnende egenskaber.
Indeholder: Økologisk buritiolie, øko. ekstrakt fra 
sommerfuglebusk, sheasmør, øko. jojobaolie, destilleret 
appelsinvand, øko. bomuldstidsel og E-vitamin
sacred nature fluid
Certificeret økologisk ansigtslotion
Blødgørende, beskyttende og genopbyggende lotion. Giver en flot mat glød, 
og er talgabsorberende. Trænger hurtigt ind i huden.
Indeholder: En blanding af mica- og kaolin, argilla, 
montmorillonite, økologisk buritiolie, øko. ekstrakt af 
sommerfuglebusk, destilleret appelsinvand, og E-vitamin
sacred nature eye cream gel
Certificeret økologisk øjengelé
Denne fjerlette creme-gelé reducerer mørke rander og hævelser, samt 
minimerer linjer og rynker omkring øjnene. 
Indeholder: Økologisk koffein, øko. buritiolie, øko. ekstrakt 
fra sommerfuglebusk, hyaluronsyre og øko. sheasmør



sacred nature body butter
Certificeret økologisk kropscreme
Meget nærende og hurtigt absorberende creme, der fugter, nærer og plejer huden 
på bedst mulig vis. Efterlader huden silkeblød og smidig. Til daglig brug for alle 
hudtyper og især tør hud.
Indeholder: Appelsinblomstvand, solsikkeolie, sheasmør, 
jojobaolie, øko. ekstrakt fra sommerfugleekstrakt, E-vitamin og 
buritiolie

sacred nature cleansing oil
Certificeret økologisk shower gel
Mild renseolie, der vasker huden og opretholder hudens naturlige balance. 
Beskytter desuden mod nedbrydning af hudens DNA og genopbygger huden med 
mineraler.
Indeholder: Appelsinblomstvand, øko. ekstrakt fra 
sommerfugleekstrakt og mandelprotein

sacred nature stick
Certificeret økologisk læbebalm
Nærende læbebalm, rig på naturlige fedtstoffer, der efterlader læberne bløde, 
smidige og godt beskyttet. 
Indeholder: Økologisk buritiolie og øko. sheasmør, øko. 
carnaubavoks og E-vitamin



active pureness gel
Rensegelé
En frisk og delikat gelé til daglig afrensning af hudtyper med urenheder og tendens til for stor talgproduktion. 
Balancerer effektivt talgproduktionen uden at udtørre huden. Kan også anvendes, når du bare har lyst til at 
rense med en gelé. Brug den morgen og aften med vand. 
Indeholder: SebustopTM (kanel, ingefær, kvæsurt), sojaprotein, propolis og allantoin

active pureness tonic
Rensende tonic
En frisk, rensende alkoholfri tonic med astringerende og matterende virkning til 
hudtyper, der virker fedtende og har urenheder. Brug den morgen og aften på 
en vatrondel efter afrensning.
Indeholder: SebustopTM (kasiakanel, ingefær, kvæsurt), 
propolis, ekstrakt af kamille, salvie, grapefrugt, ananas og 
citron 

active pureness fluid
Matterende fugtighedsemulsion
Mild emulsion med fløjlsblød tekstur, der giver fugt og normaliserer kombineret 
hud med urenheder og øget talgproduktion. Anvendes alene eller under en 
fugtende creme/fluid.
Indeholder: Sheasmør, jojobaolie, avocadoolie derivat, burre, 
islandsk mos, lakridsrod, hvedeprotein, propolis og zink

active pureness mask
Rensende grøn lermaske
Blød, mild, rensende maske med moussekonsistens baseret på grønt ler. 
Renser intensivt porerne og absorberer overskydende talg. Anbefales til 
hudtyper med urenheder og stor talgproduktion. Anvendes 2 gange om ugen 
efter rens. Lad masken virke i 10 minutter og vask af med vand.
Indeholder: Zink, grønt ler, kaolin, bentonit (lerart), purpursolhat, lavendel, burre, 
troldnød, pil, propolis, islandsk mos, laridsekstrat, salvieekstrakt, bitter orange, 
citronmelisse, magnesium sulfat og E-vitamin



active pureness scrub
Mild peeling creme
Fjerner effektivt og blidt døde hudceller og øger optagelsen af de øvrige 
produkter. Brug den 2-3 gange om ugen efter rens. Massér blidt med 
fugtige fingre og vask af, eller lad den virke som en plejende maske i 10 
minutter først, massér derefter og vask af. Herved opnås også en mere 
genopbyggende effekt. 
Indeholder: Lithothamnion alge, propolis, salvie, effeu, 
morgenfrue, fersken, abrikos, æble, salat og E-vitamin

active pureness corrector
Anti-bumse gel
SOS gel til bekæmpelse af bumser. Fjerner varmen fra bumsen og øger 
ophelingsprocessen. Anvendes flere gange dagligt på udbrud, hvor den 
duppes let på. Er også god mod indgroede hår.
Indeholder: Salisylsyre, allantoin, ananasenzym, 
propolis, lavendel, enchinacea, burre, lind, irsk mos og 
sodium usnate



skin resonance cream oil cleanser
Beroligende rensecreme
Mild og beskyttende rens i en ny og innovativ tekstur: En creme, der ændrer sig fra 
creme til olie, når den masseres ind i huden. Olien skaber en beskyttende barriere, 
der både fjerner makeup og urenheder samtidigt med, at huden bliver blød og smidig. 
Meget velegnet til sart og tør hud.
Indeholder: AquadermTM og solsikkeolie

skin resonance tonic
En spray tonic specielt velegnet til at berolige og styrke sart hud
Kan anvendes af alle hudtilstande. Brug den gerne efter rens, efter makeup og som 
opfriskende spray i løbet af dagen.
Indeholder: Hvid te, zanthalene® og camelia

skin resonance cream
En rig creme med en fløjlsblød tekstur
Til daglig beskyttelse og styrkelse af den sarte hud. Cremen beroliger huden og gør 
den mere modstandsdygtig. Effektiv som helårscreme til sensitive hudtilstande og god 
som ekstra beskyttelse om vinteren.
Indeholder: AquadermTM, solsikke fedtsyrer og oliven

skin resonance peeling
Skøn peeling der fjerner døde hudceller
Peeler den sarte hud og tilfører fugt til huden. Garanterer en fornyelse og beskyttelse 
af selv den sarteste hud.
Indeholder: Camelia, hvid te, glucconolactone (PHA) og arginine



skin resonance fluid
Fluid med en let, frisk konsistens
Daglig pleje og beskyttelse til sart hud, der ikke har behov for en rig creme. Også meget velegnet til 
varmt klima og ung hud.
Indeholder: AquadermTM, solsikkefedtsyrer og oliven

skin resonance remedy oil
Intens blødgørende og beroligende olie
Ekstra nærende og beskyttende letoptagelig olie, der samtidig beroliger den sarte hud og modvirker 
karsprængninger. Kan anvendes under både dag- og natcreme.
Indeholder: Amarantholie, zanthalene® og echium



absolute pearl milk
Lysnende rensemælk
Blødgørende og lysnende rensemælk, der let fjerner makeup og dagens støv, samtidigt 
med at huden forberedes til den øvrige pleje. Anvendes morgen og aften, hvor den renses 
af med vand og efterfølgende behandles med tonic.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker), risolie og C-vitamin

absolute pearl tonic
Lysnende og fugtende toner
Lækker tonic gel, sikrer øjeblikkelig fugttilførsel og friskhed. Huden er klar til behandling 
med efterfølgende produkter. Påfør den efter rens med hænderne eller med en vatrondel.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker)

absolute pearl fluid
Lysnende Fluid
Let, silkeblød fluid med lysningseffekt og forbedring af hudens tone og glød. Fugter, 
opfrisker og giver god beskyttelse mod antioxidanter. Ideel til ung hud, varmt klima og til 
dig, der foretrækker en let konsistens. Anvendes morgen og aften efter afrensning. Kan 
desuden anvendes under tilpasset creme ved ekstra behov.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker), perlepulver og 
C-vitamin

absolute pearl night serum
Lysnende og cellefornyende serum
Koncentreret natserum, der virker cellefornyende og forstærker optagelsen af de øvrige 
lysningsprodukter. Giver en ensartet hud og balancerer hyperpigmentering. 
Anvendes hver nat under tilpasset creme.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker), PHA 
(gluconolactone) og C-vitamin



absolute pearl cream
Lysnende creme
Rig creme-gel, der balancerer melanin-produktionen, giver beskyttelse mod antioxidanter og nærer 
huden i dybden. Forbedrer hudens teint og fremmer den naturlige glød. Anvendes morgen og aften 
efter afrensning og evt. med fluid under. Ideel til tør hud, moden hud og koldt klima.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker), perlepulver, sheasmør og 
C-vitamin

absolute pearl corrector
Lysnende gelé
Klar gelé, der lysner lokale områder med hyperpigmenteringer. Effektiv som spotbehandling.
Anvendes morgen og aften på det ønskede område under creme.
Indeholder: ActiwhiteTM (ærteekstrakt og sukker) og AHA (mælkesyre)



eye supreme extra cream
Nærende og genopbyggende øjencreme
Beskytter, nærer og stimulerer vævet omkring øjnene til fornyelse. Reducerer linjer og 
udglatter. Perfekt til tør hud og som anti-age pleje. Giver øjeblikkelig opklaring og lysning til 
øjenområdet.
Indeholder: OxyTM, aloe vera, CollaxylTM, grøn te ekstrakt, E-vitamin, 
hyaluronsyre, Light difusser complex Mica

eye supreme cream gel
Kølende, fugtgivende og afstressende øjengelé
Reducerer synligt mørke rande og hævelser omkring øjnene. Ideel til træt hud og som 
forebyggende anti-age pleje. Lysner øjeblikkeligt og klarer øjenområdet op.
Indeholder: OxyTM, aloe vera, EyelissTM, E-vitamin, HaloxylTM og Light 
difusser complex og mica

eye supreme multi-active patch
Multifunktionel øjenmaske
Læg denne maske over dine øjenomgivelser og lad den virke i 10 minutter. Oplev hvordan 
de aktive komplekser har fugtet, udglattet, opstrammet og lysnet dine øjenomgivelser. Kan 
anvendes af alle ugentligt, og er ideel til rejser og trætte øjne.
Indeholder: OxyTM, aloe vera, EyelissTM, HaloxylTM, CollaxylTM, 
PhytodermaliftingTM



chrono-reverser gel
Cellefornyende gelé
Brug denne cellefornyende gelé til at genaktivere din hud. Hudens struktur forbedres, urenheder 
mindskes, linjer og rynker reduceres samtidigt med, at huden fugtes og beskyttes mod 
antioxidanter. Anvendes som kur 2-4 gange om året efter behov, hvor geléen påføres hver aften 
efter afrens. Er din hud meget tør, kan du anvende renight cream over. 
Indeholder: Gloconolactone, perfection peptide P3TM, Moisturizing Marine 
MicropatchTM og Arginine





fruity peel body scrub
En frisk gelépeeling med både kemisk og mekanisk effekt.
Eliminerer døde hudceller og stimulerer derved til cellefornyelse. Huden 
efterlades silkeblød, glat og fornyet. 
Anvendes 2 gange om ugen, hvor peelingen masseres ind på tør hud, indtil 
den er absorberet. Aftør derefter overskydende kugler med et håndklæde eller 
skyld dem af. 
TIPS: Brug fruity peel før voksbehandlinger, selvbruner og hårfjerning for at 
opnå et bedre resultat.
Indeholder: Jojobakugler, ferskenekstrakt, mælkesyre, 
æblesyre, grapefrugtekstrakt, papayaenzymer, 
abrikosekstrakt og kiwiekstrakt



tranquillity shower cream
Plejende aromatisk vaskecreme
Super fugtende og cremet shower cream, der gør huden silkeblød. Med en skøn 
signaturduft, der virker afstressende og beroligende på krop og sind.
Indeholder: Olivenolie, hybenekstrakt, amarantholie, 
solsikkeolie, vaniljeekstrakt, E-vitamin, soja og geranium

tranquillity oil
Aromatisk krops- og badeolie
Unik aromatisk kropsolie, der regenererer i dybden og giver en silkeblød hud med 
en skøn duft. Super nærende og fugtgivende olie, som samtidig efterlader sind 
og krop i harmoni. Anvendes dagligt.
Indeholder: Risolie, vindrueolie, solsikkeolie, amaranth, 
vanilje og E-vitamin

tranquillity blend
Aromatisk duft
Unik og eksklusiv signaturduft af essentielle olier med en skøn 
afslappende og beroligende effekt, der vækker gode minder og giver dit 
humør og sind et løft. Brug den dagligt eller efter behov.
Indeholder: Essentielle olier fra rosentræ, cedertræ, 
palmerose, appelsin, rose og vanilje

tranquillity cream
Nærende kropscreme
Rig, luksuriøs, blød og nærende kropscreme, der fugter og beskytter 
huden. Hudens elasticitet øges, fugtniveauet og fasthed forbedres. 
Masseres ind i huden morgen og aften for et vedvarende resultat.
Indeholder: Jojobaolie, sheasmør, risolie, hybenekstrakt, 
solsikkeolie, amarantholie, vanilje, rug, betaglukan, soja, 
peptider og E-vitamin



aromasoul oriental shower gel 
Aromatisk vaskegelé
Blød og cremet badegelé med en sansestimulerende duft, der vækker stemningen fra den gamle orientalske kultur. 
Den aromatiske duft beroliger og genskaber balance i krop og sind. Anvendes dagligt i badet og efterfølges gerne med 
tilsvarende kropscreme.
Indeholder: Planktonekstrakt, ylang ylang, damask rose, jasmin, sandelræolie, pathouli, 
rosentræ, perlepulver, risprotein og squalene
aromasoul mediterranean shower gel 
Aromatisk vaskegelé
Blød og cremet badegelé med den sansestimulerende duft fra middelhavet, 
der giver vitalitet og energi samt genoplader krop og sind. Den aromatiske duft 
bekæmper stress og spændinger og fremmer mental og fysisk energi. Anvendes 
dagligt i badet og efterfølges gerne med tilsvarende kropscreme.
Indeholder: Citronolie, mandarinolie, basilikumolie, 
cypressolie, anisolie, lavendelolie, risprotein, olivenolie, 
planktonekstrakt og squalane
aromasoul indian shower gel 
Aromatisk vaskegelé
Blød og cremet badegelé med den sansestimulerende duft, der bringer dig den 
spirituelle stemning fra Indien og fornyet energi til krop og sind.
Anvendes dagligt i badet og efterfølges gerne med tilsvarende kropscreme.
Indeholder: Planktonekstrakt, citronolie, bergamotolie, 
basilikumolie, kardemomme, muskat, risprotein, risolie og 
squalane
aromasoul arabian shower gel 
Aromatisk vaskegelé
Blød og cremet badegelé med den sansestimulerende, fascinerende og energigivende duft fra den arabiske kultur. 
Den aromatiske duft bekæmper stress og spændinger og fremmer mental og fysisk energi. Anvendes dagligt i badet og 
efterfølges gerne med tilsvarende kropscreme.
Indeholder: Kokosmælk, essentielle olier fra ingefær, citron, eukalyptus, patchouli og 
muskat, algeekstrakt, squalene og risprotein



aromasoul oriental body cream 
Aromatisk kropscreme
Unik revitaliserende kropscreme, der fugter og nærer huden samtidigt med, at den skønne duft fra den gamle orientalske kultur 
vækker sanserne og giver ro og fornyet energi til krop og sind. 
Anvendes dagligt efter bad, samt efter behov.
Indeholder: sheasmør, jojobaolie, algeekstrakt, perlepulver, essentielle olier fra ylang ylang, 
sandeltræ og jasmine og E-vitamin
aromasoul mediterranean body cream 
Aromatisk kropscreme
Enestående creme med en rig tekstur, der tilfører huden masser af fugt, nærer og revitaliserer huden. Den pragtfulde duft 
stimulerer sanserne med fascination og energi fra middelhavet. Den aromatiske duft giver en fornyet energi og vitalitet til krop og 
sind.
Anvendes dagligt efter bad, samt efter behov.
Indeholder: sheasmør, algeekstrakt, jojobalie, olivenekstrakt, essentielle olier fra basilikum, citrus, 
anis, cypres, lavendel og mandarin og E-vitamin
aromasoul indian body cream 
Aromatisk kropscreme
Luksuriøs kropscreme, rig i tekstur, fugtgivende, nærende og revitaliserende på huden. Sanserne vækkes med den spirituelle duft 
og fascination og energi fra Indien. Den aromatiske duft fremmer mental og fysisk energi.
Anvendes dagligt efter bad, samt efter behov.
Indeholder: sheasmør, jojobaolie, algeekstrakt, risolie, essentielle olier fra 
citron, bergamotte, basilikum, kardemomme og muskat og E-vitamin
aromasoul arabian body cream 
Aromatisk kropscreme
Den aromatiske duft, i denne skønne og rige kropscreme, bekæmper stress og spændinger og 
fremmer mental og fysisk energi. Huden bliver silkeblød og forbliver gennemfugtet hele dagen. 
Den skønne duft vækker sanserne med fascination og energi fra den arabiske kultur. 
Anvendes dagligt efter bad, samt efter behov.
Indeholder: sheasmør, jojobaolie, algeesktrakt, kokosmælk, essentielle olier fra citron, patchouli, 
ingefær, eukalyptus, muskat og E-vitamin



aromasoul ritual shampoo
Aromatisk hårshampoo
Cremet shampoo, der vasker håret effektivt og beskytter hovedbund og hårstråene mod udtørring.
Anvendes dagligt efter behov. Massér ind i vådt hår og skyld ud. Ved behov for ekstra pleje 
efterfølges med aromasoul ritual conditioner.
Indeholder: Hvedeprotein, plantonekstrakt, polyquatenium-7, citronolie, 
mandarinolie, cypressolie, basilikumolie, lavendelolie og stjerneanis

aromasoul ritual conditioner
Aromatisk hårbalsam
Nærende, aromatisk hårbalsam, der efterlader håret utrolig blødt og skinnende. Håret revitaliseres 
og beskyttes mod skadelige påvirkninger fra miljøet. Anvendes efter hårvask i håndklædetørret hår. 
Lad virke i 2 minutter og skyl ud.
Indeholder: Mandelolie, planktonekstrakt, citronolie, mandarinolie, 
cypressolie, basilikumolie, lavendelolie og stjerneanis

aromasoul hair energizer concentrate
Aromatisk energigivende hårkoncentrat
Giver stærkt og vitalt hår og effektiv beskyttelse mod de frie radikalers skadelige virkning, samt en 
behagelig følelse af velvære og vitalitet.
Indeholder: Essentielle olier fra salvie og mynte, eau vitale™, vindrue 
flavonoider, gærekstrakt og myntejuice



body strategist + remodeller 
Anti-cellulite cremegele
Intenst virkende, varmende creme, der øger blodcirkulationen i de øverste hudlag og derved sikrer en god 
optagelse af virkestofferne. Reducerer cellulite og former kroppen, samt forebygger kommende cellulite. 
Denne creme er særligt velegnet til fedt cellulite.
Indeholder: AdipolessTM, sort peber ekstrakt, koffein, carnitine, efeu og escin

body strategist + night attack gel
Anti-cellulite gelé
Intens og synlig reducering af cellulite mens du sover. Cellefornyelsen stimuleres, optagelsen af de aktive 
ingredienser og blodcirkulationen øges. Alt sammen for at give 
et godt resultat og mere ensartet hud. Anvendes hver aften. 
Påfør en passende mængde på de valgte områder og afslut 
efterfølgende med tilpasset cellulite creme.
Indeholder: AdipolessTM, koffein, glucconolactone, 
escin og gåsefod

body strategist + refiner
Anti-cellulite creme
Rig og koncentreret creme, der let absorberes og modvirker 
cellulite og væskeophobninger. Benyttes dagligt på områder med 
behov. Masseres ind til den er fuldt absorberet.
Indeholder: AdipolessTM, sort peber ekstrakt, 
koffein, carnitine, senaminTM og escin

body strategist + patch
Reducerer cellulite
24-timers plaster med drænerende og reducerende effekt. Ideel 
til et intensivt angreb på cellulite og efterfølgende som let vedligeholdelse af resultatet. Påfør et plaster 
dagligt på tør hud. Derefter kan påføres yderligere cellulite produkt.
Indeholder: AdiposlimTM, AdipolessTM, sort peber, koffein og escin



body strategist + abdomen cream gel 
Mavereducerende cremegelé
Højt koncentreret cremegelé, specielt lavet til at reducere lokale fedtdepoter på maven. 
De aktive ingredienser mindsker fedtcellerne, og øger derved kroppens evne til at 
forbrænde fedtophobninger. Desuden forebygges kommende fedtdepoter. Påføres 
maveområdet morgen og aften. Massér ind til produktet er fuldt absorberet. Produktet 
bør benyttes i minimum 1 måned. For hurtigere og mere effektivt resultat benyttes 
produktet sammen med body strategist + abdomen patch.
Indeholder: Sueda maritima, laminaria, carnitin, koffein og 
adipoless™

body strategist + abdomen patch
Mavereducerende plaster
Teknologisk hydrogelé med opvarmende effekt, der øger optagelsen af aktive 
virkestoffer i områder med lokale fedtophobninger. Store fedtceller brydes og kan 
derved lettere forbrændes. Kommende ophobninger af fedtceller forebygges.
Påfør 1 plaster på tør hud på maven. Lad det virke i 1 time. Varme vil opstå i området. 
Fjern herefter plasteret og påfør body strategist + abdomen gel.
Indeholder: Sueda maritima, koffein og carnitin



monticelli spa mud
Opstrammende detox kropsmuddermaske
Den optimale detox skønhedskur til kroppen. Denne varmende, cremede 
mudder/algemaske er genial, når huden trænger til et ekstra boost. En 
stresset hverdag, eller usund livsstil, er med til at ophobe affaldsstoffer 
i kroppen. Affaldsstoffer forhindrer din organisme i at fungere 100 %. 
Kropsmasken er en detoxmaske, der tilfører cellerne energi og gør, at 
næringsstoffer bedre kan optages. Det termiske vand, der har et stort indhold 
af mineraler og salte, giver en drænerende virkning. Huden på kroppen bliver 
opstrammet, blødere, og cellulite reduceres.
Anvendes 1 gang om ugen i 4 uger for en mere intensiv behandling af 
kroppen og vævet. Fjern først de døde hudceller med fruity peel, og påfør 
dernæst masken i et tæt og tyndt lag på de valgte områder. Pak derefter 
kroppen ind i det medfølgende plastikstykke og lad virke i 15-30 minutter. 
Vaskes derefter af med vand. Afslut med tilpasset creme.
Indeholder: Termisk vand fra montecelli i Parma, alger, 
efeu, hestekastanje, fennikel, sort hyldebær, blæretang, 
essentielle olier fra citron og cypress



vital leg cream-gel
Opstrammende og opfriskende bengelé
Let, frisk cremegelé med nærende, opfriskende og beskyttende effekt, der hurtigt 
absorberes. Perfekt som daglig pleje der modvirker tunge, varme og hævede ben. 
Anbefales efter rejse, ved meget stillesiddende arbejde eller ophold i meget varmt 
klima.
Indeholder: Escin, centella asiatica, gingo biloba ekstrakt, 
mafurasmør, mongongo nøddeolie, baobabolie og mintjuice

vital leg spray
Kølende og opfriskende spray
Produktet sprayes direkte på benene og har en øjeblikkelig opfriskende og 
revitaliserende effekt, som eliminerer følelsen af tunge og trætte ben. Anbefales ved 
meget stillesiddende arbejde, efter rejse eller ophold i meget varmt klima.
Indeholder: Hasselnøddeekstrat, seanamin™ og mintjuice



D-age cream
Opstrammende kropscreme
En rig, lækker og ekstremt nærende kropscreme, der reducerer hudens 
ældningsproces, nærer og forbedrer elasticiteten.
Anvendes dagligt på hele kroppen.
Indeholder: Valnøddeekstrakt, boswellicsyre og økologisk 
kamaniolie 

D-age patch
Opstrammende infusionspatch
Praktisk og effektiv 24 timers hudpleje med genskabende og 
opstrammende virkning, der desuden øger hudens elasticitet og fremmer 
virkningen af D-age body cream. 
Påfør et patch hver dag på helt tør hud. Benyt tilpasset kropscreme over.
Indeholder: Koffein, valnødekstrakt og boswellicsyre



soft sense post-epilation retarding gel
Hårvæksthæmmende gelé
Frisk gelé, der hæmmer hårets vækst. Fugter og blødgør huden efter hårfjerning.
Indeholder: Gymnema silvestris og sukkerudtræk fra bomuld

soft sense techno-epilation expert oil
Beroligende eliksir
Effektiv og beroligende olie, der reducerer rødme og irritation forårsaget af hårfjerning. 
Egner sig til både almindelig og sart hud.
Indeholder: Risolie og majsolie





lushly
Plejende håndcreme
Nærende og fugtende håndcreme, der reducerer rødme og irritationer, samt 
blødgør og øger hudens elasticitet. Anvendes dagligt og efter behov.
Indeholder: sheasmør, allantoin, tiaré jasmine, risprotein og 
E-vitamin

lushly
Nærende og blødgørende fodbalm
Nærende, opfriskende og fugtende fodbalm, der reducerer hævede fødder og 
giver dem en let følelse med en frisk duft. Anvendes hver aften og efter behov.
Indeholder: sheasmør, avokadoolie, jojobaolie, allantoin, 
sodium usnate, gingo biloba, hestekastanjeekstrat, tiaré 
jasmine, mentol derivat, E-vitamin og hvedeprotein

lushly
Antibakterielt og opfriskende fodbad
Flydende vaskegelé til fødderne, der både opfrisker og reducerer bakterier og 
svamp. Efterlader fødderne perfekt renset og med en delikat duft.
Anvendes efter behov og især efter sportsudøvelse. Kan benyttes alene med 
vand eller i fodbad.
Indeholder: Kokos, enebær, birk, tiará jasmine, sodium 
usnate, risprotein, mentol derivat





man space shower performer
Vaskegelé
Frisk og rensende vaskegelé, ideel til både krop og hår takket være synergien 
mellem fugtende og revitaliserende ingredienser. Påføres på fugtig hud og hår, 
masseres ind og skylles af.
Indeholder: Mandelprotein, mentol derivat og betaphrolineTM

man space shape performer
Opstrammende mavecreme
Reducerer lokale fedtdepoter på maven. De aktive ingredienser mindsker 
fedtcellerne, og øger derved kroppens evne til at forbrænde fedtophobninger. 
Desuden forebygges kommende fedtdepoter. Påføres maveområdet morgen 
og aften. Massér ind til produktet er fuldt absorberet. Produktet bør benyttes i 
minimum 1 måned.
indeholder: sort peber ekstrakt, fucus, koffein, carnitin og 
peptid udvundet af hasselnød

man space shave performer
Barberingscreme
Cremet barberingsprodukt, der blødgør og beroliger. Giver en let og tæt 
barbering og er velegnet til selv den mest sensitive hud. Anvendes ved 
barbering, skyl efter med vand og påfør derefter serum og creme.
Indeholder: betaphrolineTM, olivenolie, mentol derivat, 
sodium usnate, allantoin og olea europaea frugtolie

man space splash performer
Innovativt renseprodukt
Kontrollerer overskydende talg og fjerner overfladesnavs. 
Anvendes morgen og aften på fugtig hud, hvor den masseres på huden i 
cirkulerende bevægelser. Vask af med vand og efterfølg med serum og creme.
Indeholder: Sojaprotein, mentol derivat, betaphrolineTM og 
hvedeprotein



man space scrub performer
Peeling
Fjern de døde hudceller og urenheder effektivt og nemt med jojobakugler i en genopbyggende gelé. Anvendes 
efter vask 2 til 3 gange om ugen. Massér peelingen på huden i cirkulerende bevægelser med våde fingre i 2-4 
minutter. Vask af og efterfølg med tilpasset serum og creme.
Indeholder: Havreekstrakt, BetaphrolineTM, mentol derivat, jojobakugler, silika og 
arginine

man space hydra performer
Aftershave & fugtgivende fluid
Blødgørende emulsion med fugtgivende og beroligende virkning, der 
effektivt reducerer rødme efter barbering. Liposomerne tilfører vedvarende 
fugt og har helende egenskaber. Anvendes dagligt, også når der ikke 
barberes.
Indeholder: Jojobaolie, olivenolie, ingefær og 
betaphrolineTM

man space oil-control performer
Talg-normaliserende fluid
Matterer huden og optimerer balancen mellem fugt og talg, takket være 
synergien mellem Sebustop™ og Marine Sphere™. Giver samtidig en 
behagelig fornemmelse af velvære.
Indeholder: Marine Sphere™, Sebustop™, Betaphroline™ 
og E-vitamin.

man space age performer
Anti-age serum
conKombinationen af innovative antioxidanter og eksfolierende enzymer 
gør dette serum i stand til effektivt at eliminere tegn på ældning. Huden 
bliver sundere og genvinder et mere glat og ensartet udseende.
Indeholder: Olivenolie, pileekstrakt, biosakkarider, 
ananasenzym, betaphrolineTM, malakit og E-vitamin



man space extra-protection cream
Ekstra beskyttende creme
Nærende og beskyttende creme med en rig tekstur. Velegnet til sart, tør og moden hud, 
samt til vinterbeskyttelse til alle hudtyper. Giver desuden en effektiv beskyttelse mod 
antioxidanter. Anvendes morgen og aften efter afrensning.
Indeholder: Rød alge, havreekstrakt, betaglucan, jojobaolie og 
olivenolie





sun soul tan maximizer
Giver en hurtigere solbrun farve
Innovativt produkt, der øger hudens naturlige melaninproduktion, som giver huden den 
brune farve. Creme-geléen er nem at påføre og hurtigt absorberet. Påføres på kroppen 
inden solbadning.
Indeholder: Arganolie, acetyl tyrosine, polyphenols fra arganblade, 
photonulTM og E-vitamin

sun soul SPF 4 body oil
Anti-age sololie
Giver en ensartet flot solbrun farve samtidig med at huden beskyttes mod solens stråler 
med, at UVA- og UVB-filter. Påføres inden solbadning i et jævnt lag, der masseres ind i 
huden. Mest velegnet til hud der tåler sol.
Indeholder: UVA- og UVB-filter, arganolie, jojobaolie, tyrosine derivat 
og E-vitamin

sun soul SPF 8/15/30+ body cream
Vandresistent solcreme med UVA- og UVB-beskyttelse
Beskytter og fremmer en mere gylden farve. Forebygger ældning ved at blødgøre, pleje og 
beskytte. Giver en UV-beskyttelse til kroppen. Anvendes før soleksponering og efter behov.
Indhold: Octinoxate, oxybenzone, avobenzone, mentol derivat, 
allantion, E-vitamine, arganolie og arginine

sun soul tan prolonger 
Aftersun lotion med selvbruner
Forlænger og intensiverer farven samtidigt med, at huden næres og fugtes. Bevarer 
huden blød og tonet. Anvendes dagligt for at bevare farve. Masseres ind til produktet er 
helt absorberet.
Indhold: Hvedeprotein, dihydroxyacetone og sheasmør



sun soul SPF 15 face cream
Ansigts-solcreme med UVA- og UVB-beskyttelse
Beskytter og fremmer en mere gylden farve og forebygger ældning ved at blødgøre, pleje og 
beskytte. Giver ansigtet en moderat UV-beskyttelse. Anvendes før soleksponering og efter behov.
Indhold: Octinoxate, oxybenzone, octocrylene, avobenzone, E-vitamin, 
allantoin, arganolie og arginine

sun soul aftersun face cream
Genopbyggende aftersun lotion til ansigtet
Nærende og beroligende ansigtscreme til brug efter solbadning. Holder huden ungdommelig, og 
bevarer den solbrune farve. Påføres efter soleksponering i et jævnt lag.
Indeholder: Påskeliljeekstrakt, arganolie, biosakkaride, E-vitamin og mentol

sun soul aftersun s.o.s. mask
Intensiv beroligende aftersun ansigtsmaske 
Beroliger og reparerer huden efter skader forårsaget af solen. Anvendes efter afrensning, hvor 
den påføres den rene og tørre hud. Lad virke i 10 minutter og vask af. Efterfølg med tilpasset 
ansigtspleje.
Indeholder: Påskeliljeekstrakt, arganolie og vegetal phytosterol

sun soul aftersun body cream
Anti-age aftersun creme
Mindsker hudens ældning opstået pga. soleksponering. Anvendes efter soleksponering og efter 
behov.
Indhold: Arganolie og narcissus bulbekstrakt



sun soul lip gloss SPF10
Blød og lækker lip gloss, der plejer og beskytter læberne samtidig med, at læberne får 
en flot glød.
Indeholder: Arganolie, sheasmør, mandelolie, aloe vera og UVA- og 
UVB-filter 

sun soul stick SPF50
Solstift med høj SPF-beskyttelse
Giver en høj solbeskyttelse. Bruges på steder, hvor huden er særligt udsat eller sensitiv. 
God til både sol og sommer, samt vinter- og skiferie. Anvendes før soleksponering. 
Gentages i løbet af dagen efter behov.
Indeholder: Arganolie, UVA- og UVB-filter og sheasmør

sun soul lip balm SPF15 SUNSCREEN
Beskyttende læbebalm
Nærer og beskytter samt forebygger rynker og udtørring. Læberne blødgøres og fugtes i 
dybden. Perfekt som forebyggende pleje i både sol og koldt vejr. 
Indeholder: Arganolie, UVA- + UVB-filtre

sun soul summer spray
Plejende ansigts- og kropsspray
Plejende, fugtgivende, beroligende og beskyttende sommerspray. Kompenserer 
for udtørring opstået pga. sol og saltvand. Giver antioxidantbeskyttelse og 
beskytter effektivt mod skader på cellernes DNA. Herved forhindrer man, at huden 
ældes unødigt. Erstatter ikke en solfaktor. Sprayes direkte på huden, gerne over 
solbeskyttende produkter. Gentag efter behov. Kan også anvendes som daglig toner 
efter afrensning.
Indeholder: Økologisk aloe vera, acetyl tyrosine og hvid te



aromasoul fragrance diffuser
Elegant keramisk duftdiffuser med et mango trælåg.
 
aromasoul oriental ambience fragrance
Afslappende duft inspireret af den delikate orientalske visdom

aromasoul mediterranean ambience fragrance
Revitaliserende duft inspireret af havets energigivende 
egenskaber

aromasoul indian ambience fragrance
Energigivende duft inspireret af den farverige indiske kultur

aromasoul arabian ambience fragrance
Beroligende duft inspireret af 1001 nats eventyr 



aromasoul herbal tea oriental
Afslappende te
Lækker aromatisk te med traditionelle orientalske urter og krydderier, alle kendt for deres afslappende og 
genopbyggende egenskaber. Brug 1 tepose pr. kop og lad den trække i ca. 2 minutter. Teposen er lavet af 
majsstivelse og er biologisk nedbrydelig.
Indhold: Hyldebær, æble, hibiscus, hunderose, kiwi, passionsfrugt, hindbær, solsikke, 
rose. kornblomst, tang og birk.

aromasoul herbal tea mediterranean
Opløftende te
Lækker aromatisk urtete med traditionelle urter, frugt og rødder, der 
alle er kendt for deres opløftende effekt. Brug 1 tepose pr. kop og lad 
den trække i ca. 2 minutter. Teposen er lavet af majsstivelse og er 
biologisk nedbrydelig.
Indhold: Hvid te, stjerneanis, bitter orange, hørfrø, 
fennikel og appelsin.

aromasoul herbal tea indian
Stimulerende te
Skøn aromatisk te med traditionelle indiske urter, frugter og 
krydderier, der er kendt for deres stimulerende virkning.
Brug 1 tepose pr. kop og lad den trække i ca. 2 minutter.
Teposen er lavet af majsstivelse og er biologisk nedbrydelig.
Indhold: Rooibos, hibiscus, hunderose, ingefær, 
fennikel, citronmelisse, mandel, æble og kanel

aromasoul herbal tea arabian
Opfriskende te
Lækker aromatisk urtete med traditionelle arabiske urter og frugter, der alle er kendt for deres opfriskende virkning 
og rige indhold af antioxidanter. Brug 1 tepose pr. kop og lad den trække i ca. 2 minutter. Teposen er lavet af 
majsstivelse og er biologisk nedbrydelig.
Indeholder: Sort te, japansk grøn te, ribs, papaya, rosenblade, kornblomst og solsikke



oriental candle - spray
Afslappende
Beroligende og delikat duft fra den kraftfulde orientalske verden vil stimulere dine sanser med den 
forkælende blanding af ylang ylang, muskus og saffran. Lad duften forføre dine sanser og skabe 
aromatisk velvære i dine rum.

mediterranean candle - spray
Opløftende
Få havets gavnlige energi til at vække dine sanser og nyd duften af citron, enebær, salvie og 
geranium. Lad duften forføre dine sanser og skabe aromatisk velvære i dine rum.

indian candle - spray
Stimulerende
Farverig energi fra Indien, vækker sanserne med vibrerende blomsterduft fra gardenia, jasmin, rose 
og amber. Lad duften forføre dine sanser og skabe aromatisk velvære i dine rum.

arabian candle - spray
Opfriskende
Intens og sensuel duft, der leder tankerne hen på 1001 nats eventyr med den søde og varme duft 
af myrra, amber, sandeltræ, røgelse og koriander. Lad duften forføre dine sanser og skabe aromatisk 
velvære i dine rum



[ comfort zone ] er luksuriøse spaprodukter, der også tilbyder et komplet behandlingsunivers med ansigts- og kropsbehandlinger, unikke resultater og regenererende massager.



Alle [ comfort zone ] produkter er produceret med energi fra vedvarende energikilder
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