
942210 / 5 St.

Het historische succesverhaal van Déesse begon met de 
abrikozenolie, het “goud van Déesse”. Sindsdien staat het 
plaatsvervangend voor het kwalitatief hoogstaande assortiment 
en is waarschijnlijk wel het bekendste product van Déesse.

121250 

Apricot body lotion 200 ml

De abrikozen-lichaamsemulsie is een 
huidstrelende emulsie met vochtbehoudende 
ingrediënten. De emulsie trekt snel in de 
huid en maakt deze fluweelzacht. De zachte 
abrikozengeur
begeleidt u discreet de dag door.

Gebruik
–  Voor de dagelijkse verzorging na het baden of 

douchen.

121600 / 100400

Apricot body butter
150 ml / 20 ml

De perfecte verzorging voor een normale tot 
zeer droge huid. De rijke lichaamsverzorging met 
abrikozenpit en amandelolie, mango-, cacao- en 
karitéboter trekt direct in en hydrateert langdurig. 
De zinnenprikkelende geur en de zachte textuur 
verwennen al uw zintuigen.

Gebruik
–  Na het douchen of baden spaarzaam 

aanbrengen, zacht inmasseren en genieten.

120630

Apricot scrub 50 ml

Er wordt beweerd dat Cleopatra haar huid al 
regelmatig een peeling gaf. De scrub ontdoet de 
huid van afgestorven huidschilfers en onthult een 
zachte huid, die optimaal is voorbereid voor het 
volgende verzorgingsproduct.

Gebruik
–  Na de reiniging een hoeveelheid ter grootte 

van een hazelnoot met vochtig gemaakte 
vingertoppen over het gezicht verdelen en met 
ronddraaiende bewegingen zacht inmasseren. 
Met lauwwarm water grondig afspoelen.

–  Vervolgens met tonic die past bij het huidtype 
verfrissen.

–  1 tot 2x per maand bij een normale en vette 
gezichtshuid (niet geschikt voor een gevoelige, 
dunne huid of bij couperose).
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Abrikozen--lijn

Hartelijke groeten



120080 / 120090 / 100390

Apricot oil 50 ml / 30 ml / 4 ml 
Dankzij de unieke samenstelling verzorgt 
abrikozenolie de huid, regenereert deze en laat 
een onzichtbare beschermlaag achter. De huid is 
optimaal beschermd tegen uitwendige invloeden 
en tegelijkertijd blijft het vochtgehalte behouden. 
Vitamine A staat bekend om zijn regenererende 
werking, de eveneens aanwezige vitamine E 
werkt als antioxidant.

110090 / 100490

Apricot coco oil 30 ml / 4 ml 
Een harmonische combinatie van de beproefde 
abrikozenpitolie met licht koelende, kalmerende 
kokosolie. Dit exotische duo wordt ondersteund 
door tarwekiem- en maiskiemolie evenals olie 
uit de zaden van de wonderboom. Dankzij 
de vetinbrengende eigenschappen werkt het 
waterafstotend en beschermt de huid optimaal 
tegen invloeden van buitenaf. Er staan u 
een weergaloze verzorgingsbeleving en een 
fluweelzachte huid te wachten.

Gebruik voor beide formules
– Aanbrengen op ruwe plekken van het lichaam.
–  Af en toe als gezichtsverzorging bij een zeer 

droge huid.
–  Ideaal als regenererende nachtverzorging en 

bescherming tegen de kou in de winter.

120220 

Apricot concentrate 15 ml

Het waardevolle abrikozenconcentraat met 
de vitaminen A en E en essentiële vetzuren 
combineert alle uitstekende eigenschappen van 
abrikozenolie in geconcentreerde vorm. Uw 
huid wordt soepel en zachte lippen worden 
beschermd. Het abrikozenconcentraat is ideaal als 
“eerstehulpproduct” voor onderweg – het past in 
elke handtas!

Gebruik
–  Spaarzaam op de betreffende plaatsen 

aanbrengen.
– Overtollige olie met een tissue verwijderen. 

120260

Apricot stick 7 ml

De abrikozenstift heeft dezelfde positieve 
eigenschappen als het abrikozenconcentraat. 
Een fantastisch praktisch en verzorgend 
abrikozenproduct om mee te nemen, want 
de stift wordt ook bij hoge temperaturen niet 
zacht. Verheug u op fluweelzachte lippen met de 
beschermende en regenererende abrikozenstift.

Gebruik
– Indien nodig royaal op de lippen aanbrengen.
–  Ideale bescherming voor wangen, neus en 

lippen inde wintermaanden.

120230

Apricot spray 30 ml

De abrikozenspray verzorgt, trekt direct in en 
maakt zelfs een sterk belaste huid weer soepel. 
Beschermt de huid tegen uitdrogen. Geschikt 
voor gezicht en lichaam.

Gebruik
–  Ideaal na het zonnebaden om de huid te 

kalmeren.
–  Op droge en stugge haarpunten gespoten 

beschermt het het haar en geeft het glans.

121530

Apricot shampoo 200 ml

Deze abrikozenshampoo is mild en beschermt uw 
haar dankzij abrikozenpitolie tegen uitdrogen. 
Het geeft uw haar glans, volume en het kan 
uitstekend worden doorgekamd. De verleidelijke 
abrikozengeur maakt haarwassen tot een 
weldadige verzorgingsbeleving.

Gebruik
–  Elke dag of naar behoefte in nat haar 

inmasseren.
Vervolgens grondig uitspoelen.

127170 / 127080

LAO Apricot shower & bath 
gel 1 litre / 6 litre box

De delicate, wasactieve stof Plantacare 
(suikertenside uit maiszetmeel en kokosnootolie) 
maakt de pH-huidneutrale LAO (Lotion Abricot 
Originale) speciaal geschikt voor de huid. De zeep 
prikkelt uw zintuigen dankzij de onvergelijkelijke 
abrikozengeur.

Gebruik
– Dagelijks douchemiddel voor het hele gezin.
–  Ook geschikt als badextract (verzorgend 

badproduct 1 deksel per badbeurt).

120240 / 100340 

Apricot hand cream 100 ml / 30 ml

Onze handen zijn ons belangrijkste visitekaartje. 
De rijke abrikozenhandcrème verzorgt handen 
en nagels dankzij kostbare abrikozenpitolie, trekt 
direct in en beschermt de huid dankzij uva- en 
uvb-filters. Het resultaat zijn zachte, intensief 
verzorgde handen.

Gebruik
–  Op de handen aanbrengen en zacht 

inmasseren.

120570

Apricot mask 50 ml

Het abrikozenmasker reinigt zeer grondig n 
zacht. Uw huid wordt verzorgd met belangrijke 
mineralen en de waardevolle bestanddelen van 
de abrikoos. Uw gezichtshuid straalt en ziet er 
verzorgd en fris uit.

Gebruik
–  Op de grondig gereinigde huid van gezicht, hals 

en decolleté aanbrengen, het gebied rond de 
ogen vermijden.

–  5 tot 10 minuten laten inwerken en met 
lauwwarm water afspoelen.

–  Vervolgens met tonic die past bij het huidtype 
verfrissen.

– 1x per week bij een normale huid.
– 2x per week bij een vette of onzuivere huid.


