
ECO All you need! Gezichtscrème, 100% biologisch, 100% planet proof 

All-you-need! trekt snel in en voelt niet vettig aan. Zij hydrateert en voedt je huid dus bijzonder goed. 

Dus kortom, dit is alles wat je nodig hebt! 

 

100% biologische super-ingrediënten!  

Cactusvijg-olie staat bekend als een ware beauty elixer en is bijzonder effectief in de strijd tegen 

rimpels. Deze olie vermindert de rimpeldiepte en voorkomt nieuwe rimpels dankzij de unieke 

samenstelling. Zij is namelijk zeer rijk aan vitamine C, E, vetzuren en sterolen. Daarmee is Cactusvijgolie 

de meest krachtige anti-aging olie die er bestaat. Bovendien worden wallen vervaagd en littekens 

verminderd. Wij gebruiken koud-geperste olie omdat hierbij alle waardevolle bestanddelen intact 

blijven tijdens het productieproces. 

Jojoba-olie is echt een super-ingrediënt voor je huid. Het zit vol vitamines (A, E en D), waardoor je huid 

gladder wordt. Bovendien zorgen deze antioxidanten ervoor dat je huid gemakkelijker herstelt na 

bijvoorbeeld stress of een teveel aan zon. Jojoba hydrateert bijzonder goed. Wij gebruiken ook hier de 

koud-geperste versie. 

Shea Boter is ook zo’n fantastische en bewezen alleskunner voor je huid: ook hier veel vitamines die voor 
een geweldige hydratatie zorgen. En ook je huid elastischer maken. Niet voor niets is men in Afrika al 

sinds mensenheugenis dol op  deze crème uit de noten van de Shea/Karité-boom. Deze boom heet 

ook wel “Levensboom” vanwege haar bijzonder krachtige eigenschappen. Wij gebruiken 

ongeraffineerde shea boter omdat hierbij alle goede eigenschappen intact gebleven zijn tijdens het 

productieproces. 

Candelilla Was is een kostbare plantaardige was die je huid beschermt en verzorgt. Deze was helpt met 

name de vetbalans in je huid te herstellen. De was wordt gewonnen uit de bladeren en stengels van de 

Candelilla-struik. Het is een fantastische vervanger voor bijenwas, die soortgelijke eigenschappen heeft. 

Maar dankzij de Candelilla is All-you-need! vegan. 

Etherische of essentiële oliën: Wilde Roos bevat heel veel Omega 3 en 6 en Vitamine A. Dit zorgt voor 

een superkrachtige anti-aging werking. Citroen werkt bovendien verstrakkend en Lavendel kalmeert je 

huid. Deze drie etherische oliën zorgen voor een natuurlijk parfum , dat zeker niet overheersend is, maar 

een lichte frisse en aangename geur aan de crème geeft. 

Tot slot hebben we nog zeer kleine percentages Glycerine (voor de hydratatie en smeerbaarheid, 2%) 

en Vitamine E (voor extra houdbaarheid, 2%) toegevoegd. 

Puur: deze crème bestaat uit 100% puur voedende en hydraterende ingrediënten. All You Need! bevat 

geen water en is daardoor eigenlijk een balsem (balm). 

Gebruiksaanwijzing: 

Laat op je vingertoppen een klein beetje crème smelten en masseer rustig in. Laat even intrekken. 

Eventueel na een paar minuten nogmaals even masseren. Kan ’s ochtends en ’s avonds gebruikt 
worden. Kan eventueel samen met een paar druppels Happy Face gemengd worden voor een extra 

anti-aging effect. Alleen voor extern gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren < 25 ˚C. 
Geschikt voor alle huidtypen. 

INCI: Opuntia Ficus Indica (Cactusvijg) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Euphorbia Cerifera Wax (Candelillawas), Glycerin, Tocopherol 

(Vitamine E), Rosa Moschata (Wilde Roos) Essential Oil, Rosa Damascena Flower (Roos) Essential Oil, 

Citrus Limonum (Citroen) Essential Oil, Lavandula Officinalis (Lavendel) Essential Oil. Dat is alles! Alle 

ingrediënten zijn van biologische oorsprong. 

Inhoud: 25 g 

 

HAPPY FACE: 

 

Minder rimpels met deze uiterst kostbare oliën. Als dag- en nachtcrème te gebruiken. 



100% organic, 100% pure Cactusvijg- en Wilde Rozenolie, koud geperst. Trekt snel in, uiterst 

effectief. 

Cactusvijg-olie staat bekend als een ware beauty-elixer en is bijzonder effectief in de strijd 

tegen rimpels. Deze olie vermindert de rimpeldiepte en voorkomt nieuwe rimpels dankzij de 

unieke samenstelling. Zij is namelijk zeer rijk aan vitamine C, E, vetzuren en sterolen. Daarmee 

is Cactusvijgolie de meest krachtige anti-aging olie die er bestaat. Bovendien vervagen 

wallen en verminderen littekens. In combinatie met Wilde Rozenolie worden deze effecten 

nog meer versterkt. De olie uit de Wilde Roos is zeer rijk aan Omega 3 en 6 en Vitamine A. Dit 

zorgt voor een superkrachtige anti-aging werking. Zo wordt o.m. de veroudering van de 

huid vertraagd. 

Met Happy Face Gezichtsolie worden rimpels vaak al minder zichtbaar na enkele malen 

gebruik. De olie voelt niet vettig aan en trekt snel in. De geur is zeer aangenaam.  

Gebruiksaanwijzing: breng met de vingertoppen een paar druppels aan op een schoon 

gezicht. Masseer rustig in. Laat even intrekken. Eventueel na een paar minuten nogmaals 

even masseren. Kan ’s ochtends en ’s avonds gebruikt worden. Een dag- of nachtcrème 

erover heen aanbrengen is niet nodig, maar kan wel indien je dit prettig vindt. Alleen voor 

extern gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren < 25 ˚C. Geschikt voor alle 
huidtypen. 

INCI: Opuntia Ficus Indica (Cactusvijg) Seed Oil, Rosa Moschata (Wilde Roos) Oil, Rosa 

Damascena Flower (Roos) Oil. Dat is alles! Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong. 

 

Inhoud: 15 ml 
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