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WAT IS DAT?
ORGANO™ zet zich in voor het creëren van hoogwaardige producten voor uw welzijn. Van Gourmet Koffie tot Thee met 
Ganoderma tot ongelooflijke smoothies en supplementen, van de beU-lijn voor uw lichaam tot de Essentials om zo goed 
mogelijk aan al uw behoeften te voldoen. Wij geven energie aan uw leven zodat u het ten volle kunt beleven. Ook geschikt 
voor gymtassen en reizen. Kan in de handbagage zonder te lekken!

Voed uw lichaam, voed uw huid, voed uw leven met ORGANO™.
De nieuwe Essentials zeep maakt gebruik van het geschenk van de natuur om uw huid te helpen voeden.

Met de hoogwaardige ORGANO™-zeep voelt u zich glad, fris en schoon. Crème-achtig en hydraterend, het is bedoeld 
voor het reinigen van de handen, het gezicht en het lichaam.

ORGANO™ Essentials is een koud bewerkte zeep. Dit is een behoorlijk tijdrovend proces dat een meer geleidelijke 
verzeping mogelijk maakt. Het kan 4-6 weken duren voordat de zeep het proces heeft voltooid. Het gebrek aan warmte 
houdt de etherische oliën intact. Het vergt geduld, maar we denken dat het de moeite waard is! Koude bewerkte zeep 
heeft het voordeel van een geleidelijke, meer natuurlijke chemische reactie, wat resulteert in een meer voedende, 
huidvriendelijke zeep.

WAT DOET HET?
De huid is een van de belangrijkste onderdelen van uw lichaam en verdient goed onderhoud.
ORGANO™ Essentials Soap reinigt, hydrateert en helpt uw uiterlijk te verbeteren.

De zeep is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en bevordert de revitalisering van de huid om u te helpen er beter uit 
te zien en u beter te voelen.

ORGANO™ Essentials Soap heeft een hydraterende en verzachtende werking die uw huid elasticiteit en kleur geeft en is 
geschikt voor diegenen die dagelijks actie willen ondernemen, met kleine en snelle gebaren maar op een intensieve en 
volledige manier, niet alleen op het gebied van reiniging maar ook op het gebied van huidveroudering.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES
We weten allemaal hoe belangrijk het is om je handen meerdere keren per dag te 

wassen. Ziektekiemen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, gaan via 
eenvoudig contact voortdurend naar de huid en blijven daar totdat we ze 

verwijderen.

Onder de micro-organismen die zich op onze huid verstoppen en 
vermenigvuldigen, zijn er enkele ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor 

een groot aantal ziekten. Ons immuunsysteem is bereid om met deze 
micro-organismen om te gaan, maar soms is het goed om ze een handje te helpen 

door ze te wassen.

Zorgvuldig wassen, uitgevoerd op de juiste manier en met een geschikt product, is 
voldoende om de meeste van deze ongewenste gasten te elimineren.



EEN
EXPLOSIE

VAN 
FRISHEID

MET 100% KOKOSOLIE KOUDGEPERST

HOOFDINGREDIENTEN

Kokosolie:
Kokosolie wordt gewonnen uit de kokospulp en heeft een rustgevend en verzachtende werking, het geeft 
elasticiteit en kleur aan alle huidtypes, zelfs de droogste. De vetzuren in kokosolie hebben een uitstekende 
antiseptische en schimmelwerende werking.

Ganoderma Lucidum:
Ganoderma Lucidum is bekend onder verschillende namen, “Lingzhi”, “Reishi”, “Linh Chi” en  betekent 
respectievelijk “spirituele kracht”, “kruidenkoning”, “bovennatuurlijke paddenstoel”. Hoe je het ook wilt 
noemen, Ganoderma Lucidum is een van de meest gebruikte planten in de traditionele Aziatische cultuur 
omdat het een plant is met vele kwaliteiten. ORGANO™ heeft een samenwerking met Fujian Xianzhilou 
Biological Science and Technology Company, die als één van de weinige bedrijven ter wereld 100% 
biologisch gecertificeerde Ganoderma Lucidum produceert. Profiteer van de huid beschermingsfunctie die 
helpt om schadelijke effecten op de huid van externe factoren te voorkomen.

Druivenpitten:
Druivenpitten hebben naar verluidt antibiotische, antiseptische, desinfecterende en conserverende 
eigenschappen. Hun antioxidanten beschermen de huidcellen en vertragen het verouderingsproces. 
Ingrediënten die het uiterlijk van een droge of beschadigde huid verbeteren door het verminderen van 
schilfers en het herstellen van de soepelheid.

Abrikozenzaad:
Abrikozenzaad is het poeder dat gemalen wordt uit de zaden van een soort abrikoos, “Prunus armeniaca” en 
heeft een exfoliërende werking. Exfolieermiddelen zijn korrelige stoffen die een zintuiglijke 
reinigingssignaal geven wanneer ze op de huid worden gewreven. Het exfoliëringsproces verwijdert oude 
cellen en laat nieuwe ontstaan voor de huidvernieuwing. Bovendien worden ze gebruikt om de tekenen van 
veroudering tegen te gaan en de ondoorzichtigheid van de huid te verminderen.

EN OOK
Glutathione:
Glutathion is echt formidabel voor het lichaam in het algemeen.
Glutathion helpt de huid in goede conditie te houden, maar ook met zijn verzachtende functies, helpt het de huid te verzachten en 
glad te strijken.

Glycerine:
Glycerine staat bekend om zijn verzachtende herhalende en hydraterende eigenschappen en is het op twee na meest gebruikte 
ingrediënt in persoonlijke verzorgingsproducten. Een ingrediënt dat het watergehalte van de bovenste huidlagen verhoogt door 
vocht uit de omringende lucht te halen. Andere gerapporteerde functies voor glycerine omvatten het gebruik als een 
fragrance-ingrediënt.

Parabeen-vrij 
en Sulfaatvrij

PH 
gebalanceerd

Palm-vrij Hypoallergeen Koudgeperst Niet getest 
op dieren


