Een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!
Bedankt voor alle mooie wensen in de wensboom van december.
Heel de maand hebben er kaarsjes bij deze boom gebrand waardoor ik
hoop dat al deze wensen opgevangen zijn en uitkomen voor jullie!
Bij Le P’tit Paradis kunt u kiezen uit twee soorten lipverzorging:
1.) S.P.A. Hydrafluide Lèvres
Eigenlijk zou iedereen steeds in zijn handtas of broekzak de Hydrafluide Lèvres
moeten hebben. Sesamolie, Jojoba en olijfolie geven een sterke verzorging.
De etherisch olie van Rozenhout, Dwerg sinaasappel, Patchouli en Aloë Vera
gel werken door tot in de diepste huidlagen.
Regelmatig gebruik voorkomt uitdroging en kloven. Het kan ook gebruikt
worden als basis onder de lipstick. Deze balsem trekt volledig in de huid en
geeft daarom in de onderste huidlagen haar regenererende werking . Het
geeft geen vet gevoel op de huid. Met 20% korting nu € 8,20

2.) Soin des levres (lipverzorging) & Lipgloss in één
Deze lipverzorging bevat veel plantenoliën, abrikozenwas en karitéboter voor
een goede verzorging van de lippen en geeft een prachtige glans.
€ 14,95

Beiden soorten lipverzorging met 100% natuurlijke ingrediënten!

Pat’ de Velours Handcréme
De Pat d’Velours is een rijke emulsie voor dagelijks gebruik. Hij trekt snel in de
huid en geeft een goede verzorging. Verschillende plantenoliën,
plantenextracten en etherische oliën verzorgen de huid, zonder een vet
gevoel achter te laten.
Normaal 23,25
U krijgt nu 20 % korting en betaalt slechts
€ 18,60

De effecten van minerale oliën: nieuwe inzichten uit de medische wereld.
Een recent Amerikaans artikel gepubliceerd in "Advances in Skin & Wound Care" voor
ziekenhuizen geeft aan dat algemeen wordt vastgesteld dat
de huid niet goed kan herstellen door de afsluitende werking van de minerale olie.
Als één van de redenen wordt hier aangegeven dat de menselijke huid haar zuurstof bijna
volledig uit de omgeving haalt en dus moet kunnen blijven ademen om goed te blijven
functioneren. De minerale olie maakt dit echter onmogelijk.
Uit andere studies weten we dat het afsluiten van de huid ook andere belangrijke
huidprocessen verstoort. Het resultaat is altijd de verstoring en vertraagd of onvolledig herstel
van de huidbarrière.
De toename van bacteriële huidinfecties in ziekenhuizen is toe te schrijven aan het "opsluiten"
van bacteriën tussen de huid en de afsluitende minerale-oliefilm. Het woekeren van deze
bacteriën leidt uiteraard tot huidschade. Ook wie thuis afsluitende cosmetica-producten met
minerale olie of lanoline gebruikt loopt natuurlijk een verhoogd risico op huidinfecties.
De studie geeft ook aan dat er zich een heleboel gifstoffen in zowel minerale olie als lanoline
bevinden. Een aantal daarvan zou bovendien een oorzaak van huidkanker zijn (dermal
carcinogenic activities). Dit zijn natuurlijk allemaal extra redenen om maar gewoon van het
gebruik ervan af te zien.
De wetenschappers concluderen dan ook:

Om al deze redenen raden ook wij aan om huidverzorgingsproducten met minerale
olie of lanoline te vermijden en te kiezen voor gezondere producten op basis van
huideigen of huidverwante natuurlijke oliën.
U herkent minerale oliën in een product als:
Mineral Oil
Petrolatum (Vaseline)
Paraffinum-Liquidum
Paraffinum-Subliquidum
Cera Microcristallina
Microcrystalline Wax
Ozokerit
Ceresin

Voor u is het fijn om te weten dat zowel Dr. Baumann Cosmetica als
S.P.A. Aromathérapie géén minerale oliën bevatten!
Bij Le P’tit Paradis wordt er naar de best mogelijke huidverzorging en resultaat gestreefd op
een natuurlijke manier. Goed voor u, uw huid, uw gezondheid en het milieu. Huidverbetering
vanuit de natuur zonder apparatuur!

