
DOCTOR ECKSTEIN AZULEN PASTA + GETINTE AZULEN PASTA

Azulen Pasta is een buitengewoon effectief product om huidonzuiverheden en roodheden te behandelen.

Azulen Pasta werkt, dankzij pure perubalsem en leiolie, gericht granulerend op puistjes.

Reduceert ontstekingen en bevordert wondgenezing. Voorkomt littekenvorming.

Gebruik ('s nachts):  Azulen pasta lokaal aanstippen op de huidonzuiverheden.

Gebruik overdag : Getinte, kalmerende en herstellende pasta voor het behandelen en camoufleren van

onzuiverheden. Biedt optimale dekkingskracht. Na de reiniging aanbrengen op de onzuiverheden, 

vlekjes en aangedane huidzones.

Tip: Ook zeer geschikt na het harsen en epileren om de huid te kalmeren.

Azuleen Pasta 15 ml € 11.00

Getinte Azuleen Pasta 15 ml € 14.60

BODY BUTTER

Shea butter (Karité butter) is een traditioneel voedingrijk product. Het wordt al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling

van brandwonden, vlekken, eczeem, rimpels, striae, en andere kleine huid aandoeningen. Het is rijk aan vitamine A en E 

en zacht genoeg om het hele lichaam te hydrateren, zo ook bij baby`s en mensen met een gevoelige huid. 

Het is een zeer vocht inbrengende en beschermende butter met milde antibacteriële en anti-inflammatoire eigenschappen.

De Body Butter combineert Cocos olie, Shea Butter, Olive olie en andere natuurlijke oliën die de huid:

 voeden en verjongen

 verzachten en revitaliseren

 hydrateert de dikke huid

 geeft nieuwe elasticiteit zonder de poriën te verstoppen

 deze dikke crème smelt op uw huid als boter

 rijk aan vitamine A en E. Ideaal voor het behandelen 

van de droge huid, gebarsten ellebogen, knieën, 

littekens en dermatitis

Verkrijgbaar in de frisse geuren:

Bamboe Cocos Lavendel Pepermunt Pot 300 ml

Cleopatra Rozen Honing-Meloen Cool4Men € 11.90

DODE ZEE SCRUBZOUT

Door de ronddraaiende bewegingen word de doorbloeding en vetverbranding gestimuleerd, en uw huid gevoed 

met de vele (ruim 40) rijke mineralen, halogenen en sporenelementen uit de zee.  

Deze unieke samenstelling zorgt voor een helende en therapeutische werking op uw huid.

Door gebruik van de beste vorm en korrelgrootte van zoutkristallen is deze scrub het 

meeste geschikt om uw huid mee te scrubben. 

Hoogwaardige etherische oliën geven de scrub zijn geur. 

Er is bewust geen emulsie of gel toegevoegd om het optimale scrubeffect te krijgen.

Hierdoor worden meer dode huidcellen verwijderd en krijgt u een zachtere huid.

Verkrijgbaar in de frisse geuren:

Bamboe Cocos Lavendel Wintermix Pot 300 ml

Cleopatra Rozen Ylang-Ylang Lemongrass € 7.90

Eindelijk een scrub die écht werkt!

Verkoop Producten Folder

WELLNESS PRODUCTEN VAN DE OLIEBARON

GELAAT

De Oliebaron Dode Zee Schrubzout is van uitzonderlijk hoge kwaliteit! 



ALOE VERA GEL

Aloë vera gel is één van de beste manieren om aloe vera te gebruiken. 

Aloë vera producten worden gebruikt voor verschillende toepassingen omdat het meerdere voordelen heeft. 

Een aantal belangrijke voordelen van Aloë vera zijn:

 Voor de hoofdhuid en het haar : voorkomt haaruitval en behandelt roos, psoriasis en dermatitis.

 Huidbehandeling:  kan huidziekten, schaafwonden, lichte verwondingen, snijwonden en brandwonden genezen. 

Versnelt het herstel van huid en voorkomt infecties. Vermindert jeuk.

 Verzacht en hydrateert de huid: heeft een perfecte hydraterende werking en 

wordt daarom in de meeste baby- en cosmetica producten gebruikt.

 Oogverzorging:  gebruikt om de ogen te kalmeren. De gel kan met water 

worden gemengd en worden gebruikt bij vermoeide en zwakke ogen.

 Tandheelkundige verzorging:  door aan te brengen op het tandvlees vermindert 

 u de pijn en ontsteking. Bevordert ook het herstel en voorkomt tandbederf.

 Verminderen van verstuikingen en ontstekingen:  het aanbrengen op spier-

verstuikingen en blessures blijkt zeer  effectief. De eigenschappen die u helpen 

bij ontstekingen zorgen ervoor dat de pijn verminderd.

Fles met klepdop 100 ml € 7.90

Fles met klepdop en pompje 200 ml € 11.90

AMANDEL (MASSAGE) OLIE

Amandel olie is een verzachtende en voedende olie en zeer geschikt voor alle huid types, 

maar met name voor de droge, rijpere en babyhuid. 

Onder andere te gebruiken bij: 

 droge huid  zonnebrand  schilferende (hoofd) huid

 jeuk  schaafwonden  babymassage en verzorging.

 eczeem  rimpels  geïrriteerde huid

Amandel olie is een natuurlijke reukloze olie.

Fles met klepdop 200 ml € 7.70

Mini flesje 50 ml € 1.95

ONTSPANNINGS (MASSAGE) OLIE

In deze amandel, jojoba massage olie zitten de volgende essentiële oliën:

  Lavendel : heeft een genezende en zuiverende werking. ook stimuleert lavendel het denken en ontspant 

het de zenuwen.

 Rosalina : vergelijkbaar met rozenhout, rustgevend bij stress.

 Geranium : heeft een genezende en rustgevende werking waarin gelijkmoedigheid en evenwicht terug te vinden is.

 Sandelhout-West : heeft mentaal en psychisch een zeer sterk harmoniserende werking en hersteld het 

emotionele evenwicht.

De essence schenk innerlijke rust en tevredenheid bij mensen die geestelijk uitgeput zijn.

Te gebruiken als massage olie, maar ook als olie om op de huid te smeren om o.a. het slapen te bevorderen

Fles met klepdop 200 ml € 11.90

Mini flesje 50 ml € 3.00



KRUIDENBADOLIE

Heerlijk ontspannen met deze bijzondere kruidenbadolie

 Bind zich aan het water, daardoor geen vette badranden of resten in bad

 Uitermate geschikt voor de jacuzzi

 Kleurt het badwater, u waant zich echt in de desbetreffende kruidengeur

ZEER ZUINIG IN GEBRUIK, 10 TOT 20 ML IS AL GENOEG VOOR EEN BAD VAN 160 LITER

Verkrijgbaar in de geuren:

Cleopatra Eucalyptus Calm Dessert (cactus) Actieprijs Fles 200 ml € 13.90

Rozen Lavendel *alleen met eucalyptus en cactus Fles 100 ml* € 6.95

TYRO BATH & SHOWER GEL

Lavendel Alle huidtypen Kalmerend en ontspannend

Fles 250 ml € 14.50

Rozemarijn Alle huidtypen Verkwikkend en ontspannend

Fles 250 ml € 14.50

St.Janskruid Alle huidtypen en Extra verzorgend en kalmerend

de gevoelige huid Voorkomt jeuk en irritatie

Extra mild. Goed schudden voor gebruik!

Fles 250 ml € 16.90

TYRO HANDCREME

Intensief verzorgende en beschermende handcrème op basis van natuurlijke oliën en glycerine.

Tegen vroegtijdige veroudering van de huid.

Trekt snel in! Tube 60 ml € 12.60

TYRO HAND NACHT MASKER

Rijk voedend nachtmasker. 

Voor intensieve hydratatie gedurende de nacht. 

Helpt de vochtbarrière van de huid te herstellen. 

Rijkelijk aanbrengen voor het slapen. Ontwaak de volgende ochtend met fluweelzachte handen.

Grote tube! Tube 150 ml € 21.40

Giftset 15% korting Handnachtmasker & Handcrème € 34.00 € 28.90

MANGO CUTICLE OIL

Verzorgende olie speciaal voor de nagelriemen en nagels.

Rijk aan mango-extracten en vitamine E. Vitamine E beschermt de natuurlijke nagel

 en mango werkt vochtverzorgend en verstevigt broze nagels. 

Stimuleert tevens de groei van de nagels. 

Dagelijks aanbrengen.

Flesje 10 ml € 4.45

ALOE VERA NAGELLAK REMOVER ZONDER ACETON

Een zachte nagellakremover voor zowel natuurlijke nagels als kunstnagels omdat er geen aceton in zit. 

Verrijkt met aloë vera, calcium en tarwekiemolie voor een optimale verzorging.

Flesje 100 ml € 6.80

HANDEN

LICHAAM



UREBALM PLUS

Specifieke crème voor droge voeten met kloven.

Verzacht de verharde, gesprongen huid. Uiterst vochtverzorgende crème met een exfoliërende werking.

Het resultaat is een zachte, soepele huid. Rijk aan Papaja extracten (verzacht en verzorgt), 

ureum en glycol en melkzuur (exfoliëren). 

Bij thuisgebruik de crème dagelijks gebruiken, bij voeten met kloven twee keer per dag.

Tube 100 ml € 9.90

HARPAGOBEL FUTURE

Crème rijk aan Harpagophyto, wat pijnlijke spieren verzacht.

Werkt kalmerend en verlicht spierpijn, zwellingen, ontstekingen, krampen, reuma en arthritis.

Het actieve ingrediënt, Harpagophyto, verlicht de pijn en de zwellingen door de kalmerende werking.

Arnica, verzacht spierpijn en werkt ontstekingsremmend.

Essentiële olie Majoraan verzacht. 

Gebruik: breng twee tot drie keer per dag aan met een lichte massage op de pijnlijke zones.

  Tube 100 ml € 9.95

COOLBEL FUTURE

Verkoelende gel speciaal voor vermoeide voeten en benen

Geeft een verkoelend effect, activeert de bloed circulatie en werkt verfrissend. 

Deze formule is op basis van Ginkgo Biloba en menthol. 

Geeft een verlichtend gevoel, ideaal in de zomer.

Tube 100 ml € 10.95

BELCREAM FUTURE

Specifieke crème bij vermoeide en gezwollen voeten, enkels en benen

Stimuleert de bloedsomloop en geeft direct verlichting. 

Een niet vette crème die toelaat dat de schoenen direct aan kunnen na gebruik. 

Rijk aan Gingo Biloba, Cypres en paardekastanje (vochtafvoerend en verstevigt de haarvaatjes).

Dagelijks gebruik geeft een aangename, frisse verlichting.

Gebruik: Breng aan op benen en voeten en wrijf de crème goed tussen de tenen.

Tube 100 ml € 9.30

BELHEMP SUP

Verzorgende, regenererende en vochtinbrengende voetcrème speciaal voor de droge huid.  

Brengt de huid weer in balans, beschermt, verzacht en revitaliseert de huid. 

Verrijkt met hennepolie (rijk aan essentiële vetzuren en vitamine E) en Shea Butter.

Masseer de crème in totdat deze volledig is opgenomen.

Tube 100 ml € 9.90

Transbalm ultra - anti transpirant

Een antitranspiratie crème voor overmatig transpirerende voeten op basis van Tea Tree Olie. 

Het vermindert de transpiratie, voorkomt slechte geuren en beschermt tegen schimmel-

en bacterievermenigvuldiging. 

Een niet vette, zachte crème, dus geen vettig laagje op de huid. 

Gebruik: breng aan op droge, gereinigde voeten en wrijf het goed tussen de tenen.

Voor dagelijks thuisgebruik Tube 100 ml € 9.30

VOETEN


