Zenz Organic Oil Treatment
Økologiske olier til hår og hud
100% naturlige ingredienser
100 ml / 1 liter

No 96
Sweet Mint

No 97
Pure

No 98
Healing Sense

No 99
Deep Wood

Økologiske olier til hår og hud lavet på økologisk koldpresset avocado- og abrikoskerneolie, som virker plejende
og er rig på vitaminer og mineraler. Indeholder 100 % naturlige ingredienser, der plejer og nærer dit hår og din
hud. Olierne giver smidig hud, glans til håret og en styrket hovedbund. Aromatiske dufte i perfekt harmoni sikrer
en velgørende og mærkbar oplevelse for hår, hud og sanser. Kan bruges alene eller som supplement til Zenz
Organic Pure hårplejeprodukter. Anvend olien i din hverdag for at opnå de bedste resultater.
		

		

Duft: 		
Hårpleje:
		
Hudpleje:
Psykisk:
Aromaessens:

SWEET MINT NO. 96

Opløftende og frisk mynte med et strejf af appelsin og ingefær.
Fremmer blodcirkulationen, renser og styrker hovedbund og hårsække. Giver intensiv pleje til
trist og tungt hår. Anvendes i fugtigt eller tørt hår.
Til ansigt og krop. Virker opstrammende og afslappende. Perfekt til trætte muskler og træt hud.
Opkvikkende og varmende.
Sød appelsin, mynte og ingefær.

		PURE NO. 97
Duft: 		
Svane- og allergimærket. Uden syntetisk eller æterisk parfume. Velegnet til duftallergikere,
		
gravide og børn.
Hårpleje:
Styrker hår, hovedbund og hårsække. Tilfører vitaminer og mineraler, som hjælper med at 		
		
forstærke hårstrået og beskytte mod skader og slitage. Anvendes i fugtigt eller tørt hår.
Hudpleje:
Til ansigt og krop. Styrker og gør huden smidig. Kan også anvendes som øjenmakeupfjerner.
				
		HEALING SENSE NO. 98
Duft: 		
Frisk sødme, forførende og tryg på samme tid.
Hårpleje:
Giver krøller nyt liv og tilfører håret glans. Velegnet til blonderet, afbleget eller gråt hår samt		
		
irriteret og kløende hovedbund. Anvendes i fugtigt eller tørt hår.
Hudpleje:
Til ansigt og krop. Beskytter og beroliger irriteret og sensitiv hud. Virker kløestillende.
Psykisk:
Beroliger og varmer.
Aromaessens: Romersk kamille, blå kamille, bergamot, patchouli, benzoe siam.
Duft: 		
Hårpleje:
		
		
Hudpleje:
Psykisk:
Aromaessens:

DEEP WOOD NO. 99

Dyb duft af træ og urter.
Styrker hår, hovedbund og hårsække. Forstærker hårstrået, så det ikke spalter og knækker. 		
Velegnet til stressrelateret hårtab og sart hovedbund med skæl, eksem og kløe. Anvendes i 		
fugtigt eller tørt hår.
Til ansigt og krop. Afstresser og opstrammer huden.
Meditativ ro og afstressende.
Patchouli, cedertræ, bergamot, myrra, rosengeranium, lavendel.
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Zenz Organic Oil Treatment
Økologiske olier til hår og hud
100% naturlige ingredienser
100 ml / 1 liter

ZENZ ORGANIC OLIESERIE - BRUG & TIPS
•

Oliekur til håret: Fordel olien i tørt/frotteret hår og massér let. Derefter vikles plastfolie stramt om håret.
Afslut med at vikle et håndklæde om håret og lad kuren sidde i 30 minutter. Vask håret 2 gange med Zenz
Organic Hair Shampoo. Første gang uden brug af vand. Oliekuren anvendes 1-2 gange om ugen eller efter
behov. Giver et sundere og mere glansfuldt hår samt en sund og smidig hovedbund uden kløe og tørhed.

•

Cremekur til håret: Bland olien med Zenz Organic Hair Treatment no. 03 i forholdet ½ olie, ½ hårkur. Fordel
kuren i rent tørt/frotteret hår og massér let. Derefter vikles plastfolie stramt om håret. Afslut med at vikle
et håndklæde om håret og lad kuren sidde i 30 minutter. Skyl håret grundigt. Kuren anvendes 1-2 gange om
ugen eller efter behov. Giver et sundere og mere glansfuldt hår samt en sund og smidig hovedbund uden
kløe og tørhed.

•

Pleje af hårspidser: Fordel nogle dråber olie i hårspidserne inden styling for at beskytte, genopbygge og
pleje dem. Den nærende olie lægger de små hår ned, så håret ser sundt og smidigt ud. Forebygger også
spaltede spidser og giver håret flot glans.

•

Glans til glat hår eller krøller: Bland nogle dråber olie med lidt Zenz Organic Hair Conditioner eller
Treatment og fordel det i halvtørt hår. Lad håret tørre naturligt eller med føntørrer.

•

Ansigtspleje: Massér 4-5 dråber olie i ansigtet efter afrensning og skintonic. Dup det overskydende af med
en serviet og påfør dag- eller natcreme eller brug olien alene. Anvendes 2-3 gange om ugen eller efter
behov. Resultatet bliver en mættet hud med vital udstråling. Husk altid solbeskyttelse over din Zenz Organic
olie, hvis du bruger den om dagen.

•

Øjenmakeupfjerner (kun Pure no. 97): Fordel et par dråber Oil Treatment Pure no. 97 i øjenområdet og
masser blidt hen over vipper, bryn og øjenlåg. Fjernes med en fugtet vatrondel. Efterfølges af skintonic.

•

Kropspleje: Massér olien ind i den fugtige hud efter badet eller bland den med rørsukker, som peeles på
kroppen i badet. Giver en blød og sansemættet hud med masser af glød og udstråling. Tilfører huden ekstra
næring. Også velegnet som plejende massageolie.

•

I badet: 1-3 spsk. olie i badekar eller fodbad. Læn dig tilbage og nyd duftenes indvirkning på sindet og den
velgørende blødhed, som huden opnår.

INGREDIENTS NO. 96: Persea Gratissima Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil
Expressed, Mentha Arvensis Leaf Oil, Zingiber Officinale Root, Parfum, Limonene**, Citral**.
INGREDIENTS NO. 97: Persea Gratissima Oil* (<75%), Prunus Armeniaca Kernel Oil* (<50%), Prunus Amygdalus
Dulcis Oil* (<15%). 100% økologiske ingredienser.
INGREDIENTS NO. 98: Persea Gratissima Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Styrax Benzoin Gum, Pogostemon
Cablin Leaf Oil*, Citrus Auratium Bergamia Fruit Oil*, Anthemis Nobilis Flower Oil*, Chamomilla Recutita Flower
Oil*, Parfum, Benzyl Benzoate**, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
INGREDIENTS NO. 99: Persea Gratissima Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Pelargonium Graveolens
Flower Oil*, Citrus Auratium Bergamia Fruit Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Pogostemon Cablin Leaf Oil*,
Cammiphora Myrrha Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil*, Parfum, Geraniol**, Linalool**, Citronellol**, Limonene**.

*Økologisk oprindelse. Certificeret økologisk efter EC 834/2007. **Fra naturlige essentielle olier.
Alle olier indeholder 100% naturlige ingredienser. Emballage 100 ml: PETGB-flaske, 1 liter: PET-flaske.
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