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Chi Essential Cosmetics in het gebruik
Hydrofiele olie, Peeling
Recovery
Sensitive, Recovery
Rose, Neroli, Jasmine
Witte leem, Schindele's
mineralen, Spirulina
Verzorging Huidolie, Huidbalsem

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie
Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Veeleisende huid
Reiniging Hydrofiele olie, Peeling
Lotion
Recovery, Balance
Sensitive, Recovery, Balance
Huidolie
Rose, Neroli
Serum
Masker
Witte leem, Groene leem,
Spirulina, Schindele's mineralen
Verzorging Huidolie, Huidbalsem

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie
Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Ceder Atlas, Geranium, Lavendel, Motia Attar, Patchouli, Sandelhout

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Cipres, Lavendel, Helicryse, Kamille, Palmarosa, Duizendblad

Gevoelige
Reiniging
Lotion
Huidolie
Serum
Masker

Ouder wordende huid
Reiniging Hydrofiele olie, Peeling
Lotion
Sensitive, Recovery
Huidolie
Sensitive, Recovery
Serum
Rose, Neroli, Jasmine
Masker
Witte leem, Spirulina,
Schindele's mineralen
Verzorging Huidolie, Huidbalsem

huid
Hydrofiele olie, Peeling
Sensitive, Recovery
Sensitive, Recovery, Balance
Rose, Jasmine
Witte Leem

Verzorging Huidolie, Huidbalsem

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie
Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Sandelhout, Motia Attar, Duizendblad Blauw, Kamille, Lavendel,
Rozenhout

Gecombineerde huid
Reiniging Hydrofiele olie, Peeling
Lotion
Recovery, Balance
Huidolie
Balance
Serum
Rose
Masker
Witte & Groene leem
Verzorging Huidolie, Huidbalsem

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie

Verzorging Huidolie

Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Wierook, Rozemarijn verbenon, Sandelhout, Peenolie, Mirre, Geranium

Dosering:
Wilt u zelf een essentiële olie of serum toevoegen aan de producten
geven we u het volgende advies:

Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Geranium, Rozemarijn, Scharlei, Grapefruit, Ylang Ylang,

Vette of Acne huid
Reiniging Hydrofiele olie, Peeling
Lotion
Balance
Huidolie
Recovery, Balance
Serum
Rose
Masker
Groene leem

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie

Ev. aanvullen met:
Serum, essentiële olie
Serum, essentiële olie
Serum, huidolie,
essentiële olie
Serum, essentiële olie

Voorbeelden essentiële oliën bij dit huidtype:
Bergamot, Citroen, Jeneverbes, Geranium, Lavendel, Tea Tree

Per 100 ml. Hydrofiele olie
5 tot 50 druppels serum

of

5 tot 50 druppels essentiële olie

Per 50 ml. Huidolie
2 tot 25 druppels serum

of

2 tot 25 druppels essentiële olie

Per 30 ml. Huidbalsem
2 tot 15 druppels serum

of

2 tot 15 druppels essentiële olie

Het aantal druppels wat toegevoegd wordt is afhankelijk van een aantal
factoren zoals:
• de sterkte van de essentiële olie
• de gevoeligheid van de huid
• kalmering of stimulering van de huid
• het huidtype waar de olie voor ingezet wordt
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Droge huid
Reiniging
Lotion
Huidolie
Serum
Masker

YOUR NATURAL LIFESTYLE
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Chi Essential Cosmetics
Eenvoud en natuurlijke grondstoffen uit de natuur waren de uitgangspunten voor het ontwikkelen van deze Chi huidverzorgingslijn.
Een ander uitgangspunt was de voortdurende aansluiting bij de
basisproducten van de aromatherapie die Chi al jaren tot marktleider maakt op dit gebied. De professional moet immers te allen tijden de mogelijkheid hebben om de eigen ervaring en ideeën te blijven inbrengen en deze producten te combineren met andere ingrediënten binnen de aromatherapie. De unieke producten uit de Chi
essential Cosmetics lijn zijn uitstekend in te zetten bij alle huidtypes.

12 Oerproducten Chi Natural Cosmetics omvat voor de reiniging
van de huid een hydrofiele oliecombinatie en 3 verschillende lotions
op basis van 100% natuurlijke hydrolaten. Verder 3 huidoliën en 3
serums en tot slot een peeling en een veelzijdige huidbalsem.
Gecertificeerde biologische Jojoba olie is de basis van de gehele
lijn. Jojoba (Simmondsia californica), ook wel het vloeibare goud
genoemd, is een hele bijzondere olie (maar eigenlijk een was) welke
breed in te zetten is in de huidverzorging. Doordat de olie zeer veel
gelijkenissen heeft met het menselijk talg wordt deze goed door de
huid opgenomen en voelt het niet vet aan. Omdat de Jojobaolie
regulerend werkt op de huid zal deze de talgproductie bij een vette
huid remmen en bij een droge huid juist licht stimuleren. Ook voor
de ouder wordende en veeleisende huid is Jojoba een waardevolle
olie die vrije radicalen tegengaat en de ruwe huid verzacht.
Huidoliën voor alle huidtypes De biologische jojoba (Ecocert)
wordt in de huidoliën onder andere gecomplementeerd door Rozenbottelolie (Rosa mosqueta), Tamanuolie (Calophyllum inophyllum),
Arganolie, (Argania spinosa) en Camelinaolie, (Camelina sativa).
Elke huidolie is zorgvuldig samengesteld waardoor iedere combinatie
voor meerdere huidtypes en doeleinden ingezet kan worden.
Op deze manier kan op elke behoefte worden ingespeeld.
Chi Huidolie 1: Sensitive bevat naast de veelzijdige Rozenbottelolie
ook Camelinaolie olie. Deze bloemige olie bevat o.a. veel antioxidanten en tot 45% Omega-3 vetzuren. De specifieke eigenschappen van deze olie zijn verbetering van de elasticiteit, bescherming
en verzachting van de huid. Deze huidolie is breed inzetbaar maar
speciaal geschikt voor een gevoelige, droge, schilferige huid of een
veeleisende huid met eczeemklachten.
Chi Huidolie 2: Recovery bevat naast Abrikozenpitolie ook Arganolie, een zeer veelzijdige olie die kalmeert, beschermt en tevens de
bloedcirculatie stimuleert. Arganolie bevat veel vitamine E en antioxidanten. Door deze eigenschappen en samenstelling is de Chi
huidolie is goed in te zetten bij een acné huid door zijn kalmerende
werking maar ook bij een ouder wordende huid, en zelfs bij eczeem
en kloven kan deze bijzondere olie uitkomst bieden.
De Chi Huidolie 3: Balance is in te zetten bij de gecombineerde
huid maar vooral ook bij de Acne huid en de veeleisende huid door
de combinatie met o.a. Tamanu en Kokos. Deze huidolie herstelt de
natuurlijke balans, kalmeert en laat de huid stralen. De huidolie

geeft rust bij overprikkeling, roodheid en is tevens goed in te zetten
bij huidproblemen in het algemeen.

Hydrolaten als lotions Heerlijke lotions op basis van bijzondere
hydrolaten, edelsteenelixers en natuurzouten. De lotions zijn in te
zetten na een reiniging of als verfrissing na een behandeling, maar
ook speciaal als vochtcomponent bij de huidoliën en de huidbalsem.
Deze combinatie is uniek door zijn vochtregulering en heeft een
positieve invloed op de stofwisseling van de huid, waardoor de
natuurlijke balans hersteld wordt en de huid heel fris aanvoelt.

Luxe serums Voor de specifiekere verzorging zijn er tevens
3 serums samengesteld, alle drie op basis van biologische Jojoba.
Deze serums zijn heel luxe en huidverzorgend, geschikt voor iedere
huid. De serums zijn zo gecomponeerd dat ze met iedere huidolie
maar ook met de balsem en peeling te mengen zijn.
Serum 1 Rose
bestaat o.a. uit Jojoba en Rozenolie
Serum 2 Neroli
bestaat o.a uit Jojoba en Neroli
Serum 3 Jasmine bestaat o.a. uit Jojoba en Jasmijn

Chi peeling en huidbalsem Verder biedt de Chi lijn u een heel
bijzondere peeling waarin alle natuurlijke grondstoffen samenkomen.
De peeling bestaat o.a. uit bijenwas, sheabutter, vette plantenoliën,
witte leem, himalayazout en bergkristalpoeder.

De peeling verwijdert dode huidcellen en door de toevoeging van
himalayazout word de huid gekalmeerd en tevens wordt het
vochtgehalte op peil gehouden. De bijenwas laat een fluweelzacht
laagje achter op huid en maakt deze soepel en zacht.
De huid is na de peeling schoon, fris, veerkrachtiger en stralend.
Aan de peeling kan naar behoefte een essentiële olie of serum
worden toegevoegd.
Naast de huidoliën heeft deze Chi Essential Cosmetics lijn ook
een zeer veelzijdige huidbalsem. Deze verzorgende en beschermende huidbalsem bestaat onder andere uit bijenwas, sheabutter
en verschillende vette planten oliën.
Deze basis van de verschillende werkstoffen maken de huid fluweelzacht, glanzend en soepel. De huidbalsem kan zowel als dag
en nacht verzorging gebruikt worden, en is geschikt voor ieder
huidtype. Aan deze balsem kunnen essentiële oliën naar behoefte
worden toegevoegd maar ook de serums kunnen een waardevolle
aanvulling zijn.
De Chi Natural cosmetics serie biedt veel mogelijkheden. De producten in de lijn zijn onderling te gebruiken met elkaar en kunnen
aangevuld worden met essentiële oliën. Ook de Qi lijn en andere
producten van Chi kunnen heel goed gecombineerd worden met
deze nieuwe huidverzorginglijn.

www.chi.eu
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