
Açaí-olie wordt verkregen uit het 
vruchtvlees van de vrucht van de 
Euterpe oleracea, een plant afkom-
stig uit de tropische en subtropische 
bossen van Midden-Zuid-Amerika, 
voornamelijk het Amazone-regen-
woud in Brazilië. Het bevat een groot 
percentage enkelvoudig onverzadig-
de lipiden (oliezuur) en meervoudig 
onverzadigde vetzuren (Omega 6) 
die een beschermende film vormen 
over de hoofdhuid en het haar. Het 
is rijk aan vitamine C, vitamine E, 
mineralen (fosfor, calcium, kalium), 
vezels, eiwitten en anthocyanen (tien 
keer meer aanwezig dan in rode drui-
ven). Dankzij deze stoffen heeft het 
krachtige antioxiderende, hydrate-
rende, voedende, regenererende en 
anti-verouderende eigenschappen. 
Het wordt gebruikt in de haarver-
zorging om droog, breekbaar, broos 
en dof uitziend haar te behandelen.

Een meerjarige plant afkomstig uit 
Zuid-Afrika en Madagaskar, die werd 
gebruikt door de oude Egyptenaren 
en Grieken vanwege de helende ei-
genschappen waarvan men dacht dat 
ze een wonder van de natuur waren. 
Het gelatineuze sap dat uit de blade-
ren wordt geëxtraheerd, bevat een 
groot aantal actieve ingrediënten 
en daarom veel verschillende eigen-
schappen, waardoor men Aloe Vera 
ook omschreef als de ‘plant van on-
sterfelijkheid’. Aloe Vera is hydrate-
rend, verzachtend, beschermend, ge-
nezend, regenererend, stimuleert de 
groei van nieuwe cellen bij wonden,  
is ontstekingsremmend,  schimmel-
werend en bestrijdt vrije radicalen.

Arganolie wordt gewonnen uit de 
zaden van de Argania spinosa, een 
boom die groeit in het droge land 
van Zuidwest-Marokko. Ondanks de 
schaarste van water in de ondergrond, 
leeft de Argania-boom een zeer lang 
leven, die tot 150-200 jaar overleeft. 
Het Afrikaanse volk gebruikt deze 
kostbare olie sinds mensenheugenis 
vanwege de antioxiderende, hydra-
terende, verzachtende en elastische 
eigenschappen. Het geeft de huid 
en het haar glans, zachtheid en be-
scherming, vooral als ze zwak, fragiel 
zijn en last hebben van afschilfering.

Avocado-olie wordt gewonnen uit 
het vruchtvlees van de vrucht van 
de Persea gratissima, een inheemse 
boom in Zuid-Amerika. Het heeft 
een aantal interessante eigenschap-
pen, dankzij de rijke samenstelling en 
met name het zuurgehalte, waardoor 
het in veel opzichten vergelijkbaar is 
met olijfolie. Het wordt veel gebruikt 
in cosmetica als een actief ingrediënt 
omdat het voedend en regenererend 
werkt, waardoor het bijzonder ge-
schikt is om een droge, ruwe en ge-
dehydrateerde huid te behandelen die 
de teint heeft verloren, het helpt tegen 
rimpels en beschermt tegen de zon.
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Cacaoboter wordt verkregen uit 
de zaden van de Theobroma ca-
cao, een boom die veel voorkomt in 
Zuid-Amerika en andere tropische 
regio’s. De pit in de zaden heeft een 
hoog vetgehalte van ongeveer 50%. De 
boter is het vetste deel van de zaden 
en is bijzonder rijk aan vetzuren zoals 
palmitinezuur, stearinezuur, oliezuur 
en linolzuur. Cacaoboter heeft krach-
tige verzachtende, voedende en be-
schermende eigenschappen voor de 
huid, terwijl het een beschermende 
werking op het haar uitoefent, vooral 
als het droog of beschadigd is, waar-
door het zachter en glanzender wordt.

Kamille-extract wordt verkregen van 
de bloemhoofdjes van de Chamo-
milla recutita-plant, die tot de As-
teraceae-familie behoort. Het bestaat 
voornamelijk uit flavonoïden (anti-
oxidanten) zoals apigenine, luteoli-
ne, quercetine, rutine en hun glyco-
siden, waardoor het zijn krachtige 
anti-rood wordende, kalmerende en 
decongestieve eigenschappen heeft. 
Het stimuleert de microcirculatie en 
de activiteit van fibroblasten, bevor-
dert de synthese van collageen, elasti-
sche vezels en hyaluronzuur en helpt 
de epidermis en dermis te repareren. 
Kamille-extract wordt in cosmetica 
gebruikt om de gevoelige, delicate en 
vlekkerige huid te behandelen. Het 
wordt ook toegevoegd aan shampoos 
en haarverzorgingsproducten om-
dat het blond en licht kastanjebruin 
haar glans en gouden highlights geeft.

Bijenwas, samen met honing en pro-
polis, wordt afgescheiden door bijen 
en gebruikt om de honingraat in de 
korf te bouwen waar ze de honing op-
slaan. Het werd voor het eerst gebruikt 
door de oude Egyptenaren in mum-
mificatie en om schepen te bouwen. 
Bijenwas heeft verschillende gunstige 
eigenschappen: het is verzachtend, wa-
terdicht, beschermend, emulgerend 
en verdikkend. Dankzij deze eigen-
schappen wordt het gebruikt in cos-
metica omdat het water afstoot en het 
stratum corneum beschermt, waar-
door een soort beschermende film 
erover wordt gevormd die voorkomt 
dat teveel water uit de huid ontsnapt.

Kokosolie wordt gewonnen uit de 
vrucht van de kokospalm, Cocos 
nucifera, ook wel bekend als de ko-
kospalm. Deze machtige boom leeft 
lang en wordt meestal gevonden in 
landen met een warm gematigd kli-
maat. Oorspronkelijk uit Indonesië 
en een symbool van de eilanden in 
de Stille Oceaan, wordt het nu op 
grote schaal geteeld in India, Thai-
land, Mexico en Brazilië. Wanneer 
het wordt aangebracht op het lichaam 
en het haar, is het voedend en ver-
zachtend en geeft het een droge hui-
delasticiteit en kleur. Het bevat ook 
ongeveer 50% laurinezuur, een ver-
zadigd vetzuur dat in het menselijk 
lichaam wordt omgezet in monoole-
ine; deze stof heeft krachtige antivira-
le, antimicrobiële, schimmelweren-
de en antiseptische eigenschappen.
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De cupuaçu (Theobroma grandiflo-
rum) is een boom in tropische regen-
wouden en behoort tot de cacaofami-
lie. Een algemeen verschijnsel in het 
hele Amazonebekken, de teelt ervan is 
geconcentreerd in de oerwouden van 
Colombia, Peru en Noord-Brazilië. 
Het is een rijke bron van vitamines, 
vooral vitamine A, groep B-vitami-
nes en vitamine C. Het bevat ook een 
hoog aandeel flavonoïden die krach-
tige antioxidanten zijn, waardoor het 
lichaam jong blijft, de werking van 
vrije radicalen bestrijdt en de huid en 
alle anderen beschermt de lichaams-
cellen verouderen. Het is een bron van 
essentiële vetzuren die de huid zacht 
houden en het haar extra glans geven.

De zonnebloem is een eenjarige plant 
met een grote bloemkop. De bota-
nische naam (Helianthus) komt van 
twee Griekse woorden “helios” (= 
zon) en “anthos” (= bloem), verwij-
zend naar de neiging van de plant 
om zijn knop naar de zon te draaien 
voordat hij bloeit. Deze olie bestrijdt 
vrije radicalen, beschermt tegen de 
zon (vermindert de hoeveelheid 
UV-stralen die het oppervlak van 
de vezel bereiken) en herstelt scha-
de veroorzaakt door de zon. Het 
helpt om huidcellen te regenereren 
en is verzachtend en hydraterend.

De vloeistof gewonnen uit de olie-
achtige zaden van de Simmondsia 
chinensis-struik wordt al duizenden 
jaren gebruikt door de inwoners van 
de Sonora-woestijn in het zuidwes-
ten van de VS en Mexico om zonne-
brand te behandelen. Het heeft veel 
gunstige eigenschappen: het stimu-
leert celregeneratieprocessen en is 
voedend, balancerend, hydraterend, 
verzachtend en elastisch. Het is een 
effectieve antioxidant, het houdt 
vocht vast en beschermt de huid.

Deze ultrarijke boter wordt gewon-
nen uit de noten van de Butyrosper-
mum parkii, een boom die inheems 
is in Afrika bezuiden de Sahara. De 
inheemse bevolking noemt het de 
‘boom van de jeugd’ en vrouwen in 
tropische landen gebruiken het al 
eeuwen om hun huid te beschermen 
tegen het uitdrogende effect van het 
weer. Het heeft bijzonder krachtige 
herstellende, beschermende, voe-
dende, hydraterende, elastische, ver-
zachtende, celprolifererende en ont-
stekingsremmende eigenschappen.

CUPUAÇU BOTER ZONNEBLOEMZADENOLIE JOJOBA OLIE KARITE BOTER

SMOKE, NET, BOUND SOOTHER GLASS

SMOKE, B
OUND, 
DRESS



Lijnzaad is afkomstig uit vlas dat de 
mens kent en wordt voornamelijk 
geteeld door mensen uit het Mid-
den-Oosten, vooral in Egypte en 
Ethiopië. Het is rijk aan vetzuren 
(oliezuur, palmitine, linoleenzuur, 
stearinezuur en myristinezuur), le-
cithine en vitamine E. Met krachtige 
voedende eigenschappen, heeft het 
een sterke revitaliserende werking op 
het haar en een drainerend effect op 
de hoofdhuid. Het heeft een uitste-
kend anti-kroes effect en geeft het haar 
een onovertroffen zachtheid en glans.

Macadamia-olie wordt gewonnen uit 
de noten van de macadamia-boom 
die in de bossen van Australië groeit. 
Deze kleine ronde vruchten bevat-
ten een zaadje dat extreem rijk is aan 
nuttige vetzuren, evenals palmitol-
zuur dat een krachtige antioxidant 
is, en samen helpen ze de natuurlij-
ke celvernieuwing te bevorderen en 
bestrijd de effecten van vrije radica-
len. Dankzij de verzachtende en re-
genererende eigenschappen herstelt 
deze olie de hydratatie en zachtheid 
van de droge en geïrriteerde huid en 
helpt om littekens en huidirritaties 
te behandelen. Het herstelt het li-
chaam en droog, dof uitziend haar en 
heeft een uitstekend antikroeseffect.

De schil is de pulp rond de Juglans 
regia-walnoot, een vrucht die al 9000 
jaar geleden een populair voedsel 
was. De walnootboom is inheems in 
het gebied tussen het zuidelijke Bal-
kan-schiereiland en Centraal-Azië en 
werd in de 17e eeuw tussen 7 v.Chr. 
En 5 v.Chr. In Europa geïntroduceerd. 
Het is rijk aan actieve ingrediënten, 
waaronder tannines, flavonoïden 
met hun antioxiderende potentieel, 
naftochinonen zoals juglone, vitami-
ne E en groep B-vitamines inclusief 
folacine, die belangrijk zijn voor een 
gezonde huid en haar. De walnoot-
romp is ook een kleurstof die al sinds 
mensenheugenis wordt gebruikt; het 
wordt traditioneel gebruikt om de 
huid te beschermen en te bruinen.

De amandelboom, Prunus dulcis, is 
inheems in centraal West-Azië. Het 
werd door de Feniciërs uit Grieken-
land naar Sicilië gebracht. Het ver-
spreidde zich vervolgens naar Frank-
rijk en Spanje en in de Middellandse 
Zee. Het bereikte Amerika in de 16e 
eeuw. Zoete amandelolie wordt ver-
kregen door het olieachtige zaad 
koud te persen. Het heeft een van de 
hoogste percentages onverzadigde en 
meervoudig onverzadigde vetten die 
de plant zijn beroemde eudermische 
eigenschappen geven. Het bevat ook 
vitamine E en B, aminozuren, koolhy-
draten en minerale zouten, waardoor 
het een uitstekende anti-aging reme-
die voor de huid is en de celvernieu-
wing in de weefsels helpt. Dankzij het 
verzachtende, verzachtende, voeden-
de en kalmerende effect, wordt het 
met name aanbevolen om zeer droog, 
kroeshaar of broos haar te behandelen.
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Mentha arvensis is een meerjarige 
kruidachtige plant die al in de Egyp-
tische en Romeinse tijd populair was 
en door Galeno werd geclassificeerd 
en gebruikt als medicinale plant. In 
de populaire geneeskunde wordt het 
algemeen erkend als een van de beste 
remedies voor de spijsvertering. Het 
heeft een belangrijk antispastisch ef-
fect op de spijsvertering en ademha-
lingssystemen en krachtige balsamico, 
decongestivum, verfrissende, tonifi-
cerende, zuiverende, samentrekken-
de en ontgeurende eigenschappen.

Bertholletia excelsa, beter bekend als 
de Braziliaanse of Amazone noot, 
is een boom in de Amazone die on-
geveer 30-50 meter hoog wordt en 
oorspronkelijk uit Brazilië kwam, 
hoewel het nu ook wordt gekweekt 
in de Amazone-bossen van Peru en 
Bolivia. De walnoot is populair van-
wege het hoge percentage vitamine E 
en meervoudig onverzadigde vetzu-
ren, maar onderscheidt zich van de 
andere olieachtige zaden vanwege het 
uitzonderlijk hoge seleniumgehalte: 
dit mineraal is een krachtige anti-
oxidant en bestrijdt vrije radicalen. 
Deze olie kan dagelijks worden ge-
bruikt als onderdeel van elke schoon-
heidsroutine en is perfect voor zowel 
de huid als het haar. In het verleden 
gebruikten Indiase stammen in de 
Amazone het specifiek op hun haar: 
in feite voedt en beschermt het, waar-
door het zacht en glanzend wordt.

De Plukenetia volubilis-plant, die 
deze zeer kostbare olie geeft, is een 
klimplant afkomstig uit het Amazo-
ne-regenwoud in Peru: zijn buiten-
gewone krachten zijn al honderden 
jaren bekend, en vóór de Inca-cul-
tuur. Rijk aan vetzuren (Omega 3, 6 
en 9), eiwitten, vitamine E en A en 
linolzuur, wordt Sacha inchi-olie be-
schouwd als de beste natuurlijke olie 
die er is. Een uitstekende natuurlijke 
antioxidant, voedt het haar diep van 
binnen, herstructureert, beschermt, 
vermindert uitdroging, versterkt en 
herbouwt zijn natuurlijke barrière.
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