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WAAROM PURITY HERBS? 
 

Het overgrote deel van lichaamsverzorgende producten 
bevatten schadelijke synthetische stoffen. Via de huid, 
het grootste orgaan van ons lichaam, komen veel van 
deze bestanddelen in ons bloed terecht. Ze kunnen 
gezondheid aantasten en allergieën veroorzaken.

Het is niet voldoende dat een product onschadelijk is. 
Een product moet actieve bestanddelen 

bevatten die de huid voeden, hydrateren en herstellen.

Het motto van Purity Herbs is:
Wat je niet kunt eten, mag je ook niet op je huid smeren!

PURITY HERBS BIEDT DE OPLOSSING:

Gebruik van natuurlijk zuiver IJslands water. 

IJslandse kruiden zijn door het klimaat sterker dan 
kruiden die elders ter wereld groeien.

De kruiden worden met de hand geplukt met respect 
voor de natuur. Er komen geen machines aan te pas!

Vrij van chemische conserveermiddelen zoals 
parabenen, minerale oliën en synthetische parfums.

Purity Herbs producten zijn puur natuur en 
ook te gebruiken bij baby’s.

De producten worden niet getest op dieren.

100% NATUURLIJKE 
VERZORGINGSPRODUCTEN

www.purityherbs.nl

WAT ZIT ER IN? 
 

Een overvloed aan zorgvuldig geselecteerde 
geneeskrachtige IJslandse kruiden en etherische oliën.

Avocado-olie: Diep voedend en rijk aan vitamine 
 A, B, D en E. Zeer geschikt voor droge huid. 

 
Goudsbloemolie: Verzachtend, reinigend en zeer 

heilzaam bij huidproblemen.

Sheaboter: Verzacht en verzorgt een beschadigde huid, 
boordevol vitamine E.

Tarwekiemolie: Werkt huidherstellend en is 
rijk aan vitamine E.

Zoete Amandelolie: Bevat waardevolle vetzuren die 
makkelijk door de huid worden opgeomen en haar 

verzorgen en verzachten.

Jojobaolie: Huidherstellend, vochtregulerend en 
rijk aan antioxidanten.

Zuivere bijenwas: Verzachtend voor de huid, helend en 
verzorgend.

Squalane: Helpt vocht vasthouden en zorgt dat alle
 ingrediënten beter worden opgenomen. 



      BADZOUTEN

Reinigingsmelk: Verwijdert make-up en reinigt het 
gezicht. Geschikt voor alle huidtypes.
Reinigingstonic: Verwijdert make-upresten na het 
reinigen met reinigingsmelk. Verfrist de huid en verfijnt 
poriën. Geschikt voor alle huidtypes.
Exfoliërende Gezichtsgel: Verwijdert dode huidcellen 
en stimuleert celvernieuwing. Gebruik: 1 tot 2 x per 
week inmasseren en naspoelen met lauw water.
24 Urencrème: 24 uren beschermende en 
vochtinbrengende gezichtscrème. Geschikt voor alle 
huidtypes.
Ocean Wonder: Regenererende gezichtscrème met 
IJslandse algen en visolie. Voor oudere en rijpe, 
gecombineerde huid.
Rozenwonder: Regenererende gezichtscrème met 
Duindoorn en Tumanu. Voor oudere, droge en 
gevoelige huid.
Herbal Wonder: Gezichtscrème voor droge en snel 
geïrriteerde huid, roscacea en eczeem. Bevat geen 
geurextracten. Ideaal bij overgevoeligheid voor 
etherische oliën.
Berry Boost: Gezichtscrème boordevol antioxidanten 
uit blauwe bosbes, veenbes, jeneverbes, gojibes en 
rijsbes. Voorkomt huidveroudering.
Ooggel: Verfrissende gel die verkoelend en kalmerend 
werkt op de gevoelige huid rond de ogen. Ideaal voor 
vermoeide gezwollen ogen.
Oogcrème Ogentroost: Vochtinbrengende crème die 
vorming van fijne lijntjes helpt voorkomen. Bevat 
tarwekiemolie boordevol vitamine E en is bijzonder 
voedend voor droge plekken rond de ogen.
Gezichtsserum: Elke huid heeft deze verzorging 
nodig. Geeft een extra boost aan vermoeide, 
verouderde, droge en gevoelige huid.
Gebruik: masseer elke avond voor het slapengaan 
enkele druppels in gezicht en hals.
Kruidenmasker Rozemarijn: Gezichtsmasker dat 
reinigt, ontgift en de huid verstevigt. Werkt verjongend. 
Gebruik: 1 tot 2 x per week 10 minuten inwerken en 
naspoelen met warm water.
Lippenbalsem “Ice lips”: Verzorgende lippenbalsem 
met bijenwas voor droge, gebarsten lippen. Lichte 
muntsmaak.

        GEZICHTSVERZORGING

HUIDPROBLEMEN

GELIEFDEN

        LICHAAMSVERZORGINGMANNEN
Aftershavelotion: Frisse balsem om de huid te 
verzorgen na het scheren. Voorkomt en herstelt irritatie 
en rode uitslag. Voor alle huidtypes.
Aftershavecrème: Voor gebruik na het scheren of als 
vochtinbrengende dagcrème. IJslandse wondhelende 
kruiden voeden en verzachten de huid en voorkomen 
branderig gevoel, irritatie en roodheid.
Scheergel: Scheergel voor snel geïrriteerde huid. 
Kan ook gebruikt worden als douchegel.

Wondercrème: De allereerste crème van Purity Herbs. 
Voor diverse soorten huiduitslag, ontstekingen, 
brandwonden, eczeem … Ook voor huidproblemen bij 
tieners in combinatie met Skin Roller. 
Kamillecrème: Voor droge tot zeer droge huid, 
eczeem, psoriasis. Ook voor luieruitslag.
Skin Roller: Voor acné, wondjes en insectenbeten. 
Reinigt en ontsmet. Gebruik: rol meerdere malen per 
dag over de ontsteking. Gebruik voor nog beter 
resultaat in combinatie met Wondercrème.
Viking Balm: Een absolute aanrader. Zalf op basis van 
bijenwas voor droge tot zeer droge huid, huidirritaties, 
aambeien, jeuk, littekens, insectenbeten, wonden, 
blaren, blauwe plekken, eczeem, acné, jeuk, koortslip, 
abces, aften …
Quick Relief: Om zalig te ontspannen. Ook bij 
sinus- en spanningshoofdpijn. Gebruik: wrijf een kleine 
hoeveelheid crème aan de slapen en op het voorhoofd, 
of onder de neus bij verkoudheid. Vermijd contact met 
de ogen.

Fire of Love: Massageolie voor geliefden met mystiek 
kruidenaroma.
Oil for Lovers: Massageolie voor geliefden met een 
mystiek en mild kruidenaroma.
Secret of Love: Stimulerende en heerlijk geurende gel 
in spray. Wegens de kruiden niet gebruiken tijdens de 
zwangerschap.

Calendula Olie: Verzorgende olie voor het hele 
lichaam. Ook voor gevoelige en droge huid en een 
aanrader tijdens zwangerschap.
Relax Olie: Heerlijk ruikende lichaams- en 
massageolie die geest en lichaam ontspannen.
Bodylotion: Heerlijk frisse en voedende lichaamsmelk 
met vitamine A en E voor een stralende huid.
Sólarsæla: Natuurlijke lichaamsolie met heerlijke 
kokosgeur. Bevat Duindoorn, Tumanu en caroteen voor 
een mooie bruine huid.
Hekla Vulkanische Bodyscrub: Verwijdert dode 
huidcellen, vernieuwt en verzacht de huid. Werkt tevens 
ontgiftend en verstevigend.
Joint Relief Olie: Vermindert zwelling en pijn bij 
stramme en pijnlijke gewrichten, artritis en artrose.
Heat Massage Olie: Verzorgende olie voor vermoeide 
en gespannen spieren. Werkt ontspannend, pijnstillend 
en verwarmend.

Handcrème: Verzacht en ontsmet de handen. Bevat 
wondhelende kruiden. Dringt direct in de huid en voelt 
absoluut niet vet aan.
Nagelolie: Versterkt vaak brekende, droge en 
gespleten nagels en dringt door de nagel heen. De olie 
is ook schimmelwerend.
Voet Splash: Verkoelt voeten en benen, vermindert 
zweten. Ontsmet en is wondhelend.
Voetcrème: Verkwikkende crème voor pijnlijke en 
vermoeide voeten. Ontsmet en is schimmelwerend voor 
zweetvoeten en verwarmend voor koude voeten.
Voetverzorgend badzout: Zeezout verrijkt met 
kruiden en etherische oliën. Schenkt vermoeide voeten 
een zalig en ontspannen gevoel en vermindert zweten.

Relaxerend badzout: Voor een ultiem ontspannen 
gevoel. 
Spierrelaxerend badzout: Bij stijve en pijnlijke spieren. 
Huidverzorgend badzout: Bij huidproblemen zoals 
droge huid, psoriasis en eczeem.  

          HAND- EN VOETVERZORGING


