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6400 Aloë Hamamelis
Aloë bereiding met hamamelis en strobloem; lokaal inmasseren omwille van 
de ontstekingsverzorgende, samentrekkende en pijnverminderende 
eigenschappen.

Hamamelis, strobloem italicum, … 16,30* 26,55*

6410 Aloë Kamille
Een zachte zorg voor een gevoelige en geïrriteerde huid. Ook aangewezen 
bij acné en eczeem.

Kamille, duizendblad, … 22,45* 35,75*

6420 Aloë Lavendel
Kalmeert en verzorgt droogte van de huid, schaafwonden, irritaties, hitte, 
roodheid, jeuk, zonnebrand en insectenbeten; voorkomt littekenvorming; 
voor een aangename, verfrissende, hydraterende huidverzorging.

Lavendel, lavandin, … 18,35* 28,60*

6460 Aloë Munt Voor een verfrissende, hydraterende huidverzorging bij hitte, jeuk, … Munt, niaouli, … 18,35* 28,60*

6440 Aloë Roos
Voor een aangename, verfrissende, hydraterende huidverzorging, speciaal 
aangewezen voor de droge en gevoelige huid; voorkomt littekenvorming.

Bulgaarse roos, roos abs., palmarosa, … 22,45* 30,25*

6450 Aloë Tea tree
Een verfrissende en hydraterende huidverzorging met een desinfecterende 
werking. Verzorgt schaafwonden, verfrist bij jeuk, voorkomt ontstekingen 
van beten en wonden en is aangewezen bij acné.

Tea tree, manuka, ... 18,35* 28,60*

Art.       
Nr.

Naam Omschrijving Samenstelling
EUR
10ml

6420 Aloë Lavendel
Te gebruiken bij schaaf- en kleine brandwonden, zonnebrand, 
(insecten)beten, huidirritaties, hoofdpijn en als lippenverzorging, aftershave 
en opfrisser voor onderweg.

Lavendel, lavandin, … 8,00*

6450 Aloë Tea tree
Te gebruiken bij beten, zweren, ontstekende of slecht genezende wonden, 
acné, voetschimmel en als lippenverzorging en aftershave.

Tea tree, manuka, ... 8,00*

Natuurlijke lichaamsverzorging

De prijzen aangeduid met een asterix geven de artikelen aan die doorgaans vlot leverbaar zijn in België. Alle andere artikelnummers/volumes zijn verkrijgbaar op bestelling met een leveringstermijn van 4 à 6 weken.

Bodylotions op basis van aloë vera

Oshadhi aloë vera lotions zijn huidverzorgende formules van etherische oliën in een bereiding van aloë vera gel met rosa rubiginosa, jojoba en hydrolaten. Ze hydrateren, herstellen, verzachten en verfrissen            
de huid en hebben elk door hun unieke synergie aan etherische oliën een specifiek werkingsgebied. Ze kunnen lokaal toegepast worden en zijn schitterend als bodylotion.

Aloë vera Roll-on

Deze rollers bevatten een bereiding van geconcentreerde aloë vera gel met etherische oliën, jojoba, rosa rubiginosa en hydrolaten, in een handig formaat.
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5682 Bloemenweelde Bio
Ontspannende, fijngeurende synergie die de vitaliteit van bloemen in zich 
draagt, ondersteunt en harmoniseert de vrouwelijke energie.

Lavendel Matherone, balsemspar, 
roosgeranium, scharlei, …

11,40* 18,15 30,85

A5610 Goede Conditie Bio
Verbetert de doorbloeding, verhoogt de vitaliteit, versoepelt bij stijfheid. 
Inmasseren op vermoeide en/of pijnlijk gespannen zones.

Spijklavendel, Hemlockspar, rozemarijn cineol, 
kruidnagelknop, tijm, cipres, …

12,20* 19,35* 32,90

5673 Lichte Benen Bio
Verkwikkende massageolie voor vermoeide en zware benen, hernieuwt 
veerkracht en stroming in de benen.

Cipres, lavandin, rozemarijn hoogland, salie, … 11,40* 18,15* 30,85

5690 Lotus Bio
Fijngeurende synergie die de diepe symboliek van de lotus in zich draagt. Als 
voetenolie geeft ze gronding tijdens de dag, als lichaamsolie maakt ze elk 
moment bijzonder. 

Lotus abs., lavendel hoogland, ylang ylang, 
jasmijn sambac abs., bergamot, …

18,35* 31,45*

5681 Me-Time Bio
Zoetgeurende, koesterende samenstelling voor een ontspannende massage 
of een aangename huidverzorging.

Bergamot, groene citroen, lavandin sweet 
super, patchouli, vanille, kaneel, mimosa abs., …

11,40* 18,15* 30,85

5620 1001 Nachten Bio Ontspannende huid- en massageolie met een fijne sensuele toets.
Sandelhout, wilde kamille, jasmijn abs., 
roosgeranium, koriander, ylang ylang II, …

11,60* 20,30* 36,70

5635 Ochtenddauw Bio
Stimulerende huid- en massageolie om de dag fit te beginnen of zich te 
verkwikken na inspanningen. Verfrist op warme dagen. 

Munt, limoen, citroen, Spaanse marjolein, … 9,10* 13,65* 23,25

5700 Sensitive Skin Bio
Rustgevende en huidherstellende bereiding met aangepaste dosering van 
etherische oliën en uitgelezen plantaardige oliën; voor het welzijn van de 
baby (vanaf 3 maanden) en voor elk gevoelig huidtype.

Lavendel hoogland, Roomse kamille, scharlei, … 10,15* 15,25* 25,40

5645 Souplesse Bio
Zeer werkzame synergie met krachtige etherische oliën, voor lokale massage 
op spieren, pezen en gewrichten. Ook geschikt ter voorbereiding van 
intensieve werk- en sportprestaties. 

Tijm thymol, rozemarijn, kamfer, wintergreen, 
citroeneucalyptus, …

11,40* 18,15* 30,85

5600 Stress Free Bio
Deze aangenaam geurende bereiding brengt lichamelijke en geestelijke 
ontspanning en helpt weerstand en vitaliteit heropbouwen.

Lavendel, petitgrain bigarade, ravintsara, 
bittere sinaas, sandelhout, …

10,15* 15,25* 25,40

Huid- en massageoliën

Oshadhi huid- en massageoliën zijn samenstellingen van meerdere koudgeperste draagoliën (sesam, zonnebloem, olijf, kokosnoot, …) en een specifieke synergie van etherische oliën.                                 
Als lichaamsolie worden deze bereidingen onverdund gebruikt. Voor een uitgebreide massage kan 50% zoete amandelolie worden toegevoegd.

Natuurlijke lichaamsverzorging
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5610 Tonic Bio

Verkwikkende huid- en massageolie om de dag vitaal te beginnen, zich op te 
laden na een drukke werkdag of als tonicum bij vermoeidheid en 
stressgerelateerde klachten. Ook geschikt als opwarming van het lichaam bij 
sportieve inspanningen.

Siberische spar, rozemarijn cineol, jeneverbes, 
munt, cipres, …

9,10* 13,65* 23,25

5640 Voetenolie Bio
Voor de dagelijkse verzorging van de voeten. Verbetert de doorbloeding, 
voorkomt voetschimmel en voedt de huid.

Lavendel, rosalina, bergbonenkruid, Spaanse 
oregano, kaneelschors, …

10,15* 15,25 25,40

Art.       
Nr.

Naam Kwaliteit Omschrijving Samenstelling
EUR
5ml

EUR
10ml

EUR
30ml

5715 Acné balsem Bio Specifiek voor verzorging van (jeugd)acné en ontstoken huidzones.
Lavendel, spijklavendel, manuka, atlasceder, 
niaouli, rozemarijn verbenon, …

8,30* 15,90*

5716 Borstbalsem Bio
Deze fijn uitgebalanceerde samenstelling houdt de luchtwegen zuiver, 
verwarmt de borststreek en stimuleert het weerstandsvermogen.

Cajeput, eucalyptus smithii, salie, niaouli, 
rozemarijn cineol, …

8,10* 15,50*

5718 Lippenbalsem Bio Beschermt de lippen en houdt ze soepel en zacht, heelt kloofjes.
Wierook, mirre, palmarosa, roos, roosgeranium, 
aglaia, …

10,15*

5725 Lippenbalsem Lavendel Beschermt de lippen en houdt ze soepel en zacht. Lavandin sweet super, citroengras 10,15*

5728 Lippenbalsem Munt Beschermt de lippen en houdt ze soepel en zacht. Pepermunt 10,15*

5726 Lippenbalsem Roos Beschermt de lippen en houdt ze soepel en zacht.
Palmarosa, rosalina, roosgeranium, 
Damastroos

10,15*

5721 Rescue balsem Bio
Verbetert de doorbloeding van spieren en gewrichten, verlicht 
ontstekingspijnen en ontspant het spierweefsel.

Tea tree, lavendel, Spaanse marjolein, 
citroeneucalyptus, wintergreen, tijm, zwarte 
peper, nootmuskaat, pepermunt, …

8,10* 15,50*

Oshadhi balsems zijn een samenstelling van bijenwas, cacaoboter, karitéboter, kokosolie en andere plantaardige draagoliën, verrijkt met een specifieke selectie van etherische oliën.                                   
Ze zijn zuinig in gebruik en worden zeer goed door de huid opgenomen.

Balsems

Natuurlijke lichaamsverzorging

Huid- en massageoliën

Oshadhi huid- en massageoliën zijn samenstellingen van meerdere koudgeperste draagoliën (sesam, zonnebloem, olijf, kokosnoot, …) en een specifieke synergie van etherische oliën.                                 
Als lichaamsolie worden deze bereidingen onverdund gebruikt. Voor een uitgebreide massage kan 50% zoete amandelolie worden toegevoegd.
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6020 Harmonie Bio
Bevordert het herstel van innerlijke rust bij stress en hevige emoties, speciaal 
aanbevolen voor gevoelige personen en kinderen.

Blauwe en wilde kamille, duizendblad, nardus, 
lavandin sweet super, …

10,15* 17,30*

6010 Ontspanning & Vitaliteit Bio
Bevordert ontspanning en rust zodat stress en vermoeidheid kunnen 
wegebben.

Lavandin grosso, marjolein, cananga, ... 9,10* 16,30*

6115 Rose Bio
Verfijnde rozensynergie voor een heerlijk moment van ontspanning en 
tederheid.

Turkse roos, roosgeranium, palmarosa, … 10,15* 17,30*

Art.       
Nr.

Naam Kwaliteit Omschrijving Samenstelling
EUR
5ml

EUR
50ml

5050 Parfum Fleur de Paradis Bio Subtiel bloemig parfum van 100% zuivere etherische oliën, zonder alcohol.
Jasmijn abs., wierook, sandelhout, ylang ylang 
extra, Turkse roos, …

16,90*

5150
Eau de Toilette Fleur de 
Paradis

Bio Subtiel bloemig parfum van 100% zuivere etherische oliën in bio ethanol.
Jasmijn abs., wierook, sandelhout, ylang ylang 
extra, Turkse roos, …

22,05*

5510 Eau de Cologne Ceder Bio Als verfrissend tonicum meermaals per dag aanbrengen. Ook geschikt als 
aftershave.

Atlasceder, Virginia ceder, cipres, grove den, … 7,60*

5520 Eau de Cologne Lavendel Bio Als verfrissend tonicum meermaals per dag aanbrengen. Ook geschikt als 
aftershave.

Lavendel hoogland, citroen, citroengras, 
mandarijn, …

7,60*

5550
Roll‐on Dream of 
Champaca

Bio Sensueel parfum met de betoverende champaca bloem.
Rode champaca abs., roos abs., sandelhout, 
pompelmoes, … in jojoba olie.

9,00*

5556 Roll‐on Fris & Fit Bio Verfrissende en motiverende synergie, voor een nieuw begin in het midden 
van de dag.

Rozemarijn hoogland, basilicum, lavendel 
Haute-Provence, pepermunt, … in jojoba olie.

5,95*

Natuurlijke parfums

Subtiele geurcomposities, samengesteld uit 100% zuivere en natuurlijke ingrediënten.                                                                                                                     
Door de specifieke trillingseigenschappen van de etherische oliën hebben deze parfums, naast hun geursensatie, ook een therapeutisch effect.

Douche- en badoliën

Deze hydrofiele bereidingen voeden en verzorgen de huid. Ze zijn samengesteld uit 100% plantaardige oliën (zoete amandel, sesam, jojoba, …) en een synergie van welgekozen etherische oliën.                       
Gebruik: 1 dopje toevoegen aan het gevulde bad of tijdens de douche een klein dopje verdelen in de handen of op het washandje en inmasseren in de warme, natte huid.                                          

Na het baden of douchen kan de olie nog dieper in de huid worden gemasseerd alvorens af te drogen.

Natuurlijke lichaamsverzorging
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