
Men’s Line 
      

 Bioffinica Toscana  
Shaving gel  
Verkoelend en hydraterend, voorkomt irritatie 

Beschrijving: Een zeer geconcentreerde scheergel die direct kan worden toegepast op natte huid, met uw handen of met een natte borstel, voor een dikker schuim om het scheermes beter en zacht te laten glijden op uw huid. De rustgevende, organische Toscaanse extracten van kaasjeskruid en brandnetel beschermen uw huid ook na het scheren tegen irritatie en roodheid. Perfect voor alle huidtypes en alcohol vrij. Geur: Licht kruidige tonen (van etherische oliën) 
Aanbevolen gebruik:  Aanbrengen op een vochtig gezicht, daarna scheren. Het kan ook worden opgesmeerd met een borstel. De gel schuimt niet overmatig, zodat het achter blijft op de huid na het scheren en niet irriteert wanneer nogmaals met het scheermes over de huid wordt gegaan. Net als al onze producten, is de gel geconcentreerd zodat u weinig nodig hebt en lang werkzaam is. 
Actieve ingrediënten: Biologische extracten van kaasjeskruid en brandnetel; Ureum. 
Ingrediënten: Aqua [Water], natriumcocoylsarcosinaat, Hydroxyethyl ethylcellulose, 
Decylglucoside, Coco-glucoside, glyceryloleaat, Urtica dioica (Nettle) extract *, Malva sylvestris 
(Mallow) extract *, natriumdehydroacetaat, Natrium olivamphoacetate, natrium lactaat, 
glycerine , Fructose, Sodium PCA, Glycine, Inositol, Melkzuur, Niacinamide, Parfum (da oli 
essenziali), Ureum, Sodium benzoate, Phenoxyethanol, Eugenol, Linalool, Limonene, 
Citronellol, cinnamylalcohol, Geraniol, Citral, Cinnamal. 
* van biologische teelt 
dermatologisch getest 

 
 
100 ml Artikelnummer:  BT-0011 

EAN:  8003140490115 
  



Men’s Line  
     

 

Antioxidant aftershave cream  
Emulsie voor mannen  

Beschrijving: Een lichtgewicht, alcoholvrije emulsie, voor een snelle absorptie, ontworpen voor de mannenhuid. Het heeft een rustgevende, after-shave werking door de biologische Toscaanse extracten, evenals het gecombineerde effect van mariadistel, biologische Toscaanse extra vergine olijfolie en gepatenteerde extracten, Uviox® - Oleox® . Het heeft een anti-oxidant effect als een anti-aging crème, waardoor het meer dan alleen maar een aftershave is. Het is praktisch in gebruik en de dispenser beschermt de inhoud tegen zuurstof. Geur: Licht kruidige tonen (van etherische oliën) 
Aanbevolen gebruik:  breng een kleine hoeveelheid op je gezicht 's morgens en' s avonds, of na het scheren. Masseer met ronddraaiende bewegingen totdat hete volledig geabsorbeerd is. 
Actieve ingrediënten: Biologische extracten van mariadistel, kaasjeskruid, brandnetel; Uviox ® 
en Oleox ®; biologische olijfolie; vitamine E. 
Ingrediënten: Aqua [Water], Ethylhexyl stearaat, Glycerine, Cetearyl alcohol, glycerylstearaat, 
Olea europaea (olijf) fruit olie *, Natrium lauroyl glutamaat, stearinezuur, Xanthaangom, 
lecithine, Silybum marianum extract *, Urtica dioica (Brandnetel) extract *, gehydrolyseerde 
olijf fruit *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Hydrolyzed druif fruit huid *, 
natriumdehydroacetaat, tocoferol, Phenoxyethanol, Natriumbenzoaat, Citroenzuur, 
Ascorbylpalmitaat, Parfum (da oli essenziali), Limonene, Linalool, Eugenol, citronellol, 
cinnamylalcohol, Geraniol, Citral, Kaliumsorbaat, Cinnamal. 
* van biologische teelt 
Dermatologisch getest 
 

 
 
50 ml Artikelnummer:  BT-0012 

EAN:  8003140490122 
   



Cleanser Line 
      

 
Gentle cleanser  
Verzachtend effect voor het gezicht, lichaam en intieme zones 
 

Beschrijving: Dit is een van onze meest populaire producten, gewaardeerd om de bijzondere, prikkelende geur van cederhout en venkel. Een diversiteit in het gebruik (de zachtheid en ph 5 maken het geschikt voor gebruik op het lichaam, gezicht, en intieme zones tegelijk). Gemaakt van plantaardige stoffen en organische Toscaanse extracten van venkel en calendula. Het is geschikt voor dagelijkse reiniging voor een zacht, rustgevend effect op de gevoelige, tere huid van kinderen of volwassenen. De uitstekende kwaliteit prijs verhouding van alle Biofficina Toscana producten geldt in het bijzonder voor deze populaire cleanser. U kunt het ook overal mee naartoe nemen in de mini-versie! Geur: Een frisse toon van venkel en ceder (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik:  Gebruik een kleine hoeveelheid van het product, verdunnen met water, vervolgens uitspoelen. 
Actieve ingrediënten: organische extracten van calendula en venkel. 
 
Ingrediënten: Aqua [Water], cocamidopropylhydroxysultaine, Glycerine, 
cocamidopropylbetaïne, natriumchloride, natriumcocoylsarcosinaat, Sorbitol, Foeniculum 
vulgare (Venkel) fruit extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Natrium 
olivamphoacetate, Melkzuur, natriumdehydroacetaat, Foeniculum vulgare (Venkel) olie *, 
Citrus medica vulgaris schil olie, Sodium benzoate, Limonene, Linalool, Citral. 
* van biologische landbouw 
Dermatologisch getest 

 
500 ml Artikelnummer:  BT-0001 

EAN:   
 



      

 
Aromatic shower/bath gel  
Hydraterend en ontspannend 

Beschrijving: Deze badgel zit vol verzachtende ingrediënten van hoge kwaliteit, zoals biologische strand honing van Parco di Migliarino. Het heeft een delicate geur van tijm en lavendel, dat de schoonheid van de groene vlakten van Toscane in de lente oproept. De organische Toscaanse extracten van meidoorn, helichrysum, lavendel, kaasjeskruid hebben hydraterende, zuiverende en verfrissende eigenschappen die je huid verzacht. Gebruik het op het einde van een vermoeiende dag of voor een middag van rust met de geur van verse lavendel, terwijl de scherpe geur van tijm je nieuw leven zal inblazen. Plantaardige stoffen met de reinigende werking en aangename zachtheid  om de huid te hydrateren, voor zelfs de meest gevoelige huid. Geur: Kalmerende kruidige toon van lavendel en tijm (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik:  Breng een kleine hoeveelheid van het product op je lichaam, masseer het product en spoel goed na. Het kan ook worden verdund in een bad of op een spons voor een verfrissende douche. Slechts een kleine hoeveelheid nodig. Inclusief dispenser voor de juiste dosering. Bij gebruikt va een spons, duurt de werking langer. 
 Actieve ingrediënten: organische extracten van meidoorn, helichrysum, lavendel en kaasjeskruid. Ingrediënten: Aqua [Water], natriumcocoylsarcosinaat, Disodium Cocoamphoacetate, cocamidopropylhydroxysultaine, natriumchloride, myristoyl glutamaat, Mel / Honey *, Lauryl glucoside, Coco-glucoside, glyceryloleaat, Lavandula angustifolia (lavendel) bloem extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Crataegus monogyna fruit extract *, kerrieplant extract *, Lavandula angustifolia (lavendel) olie *, Thymus (tijm) vulgaris olie *, glycerine, natriumdehydroacetaat, Melkzuur, Natriumbenzoaat, Phenoxyethanol, Linalool, Limonene. * van biologische landbouw dermatologisch getest 

 
 
250 ml Artikelnummer:  BT-0002 

EAN:  8003140490023 
  

  



      

 
BODY CLEANSING LOTION WITH HONEY 
Zacht en hydraterend 

Beschrijving: Onze nieuwste aanwinst is uitgegroeid tot een bestseller in Biofficina Toscana's familie! We hebben lang over het product nagedacht en er  hard aan gewerkt. We wisten dat het een hele uitdaging zou worden om een reinigingslotion te produceren die echt reinigt en de huid hydrateert terwijl het de huid verzacht. We wilden een goed product voor de gevoelige huid. De lotion met zacht, romig schuim is een genot om te gebruiken. Last but not least, we wilden dat het een zoete geur zou krijgen, zonder plakkerig aan te voelen. En, eindelijk, hier is onze cleansing body lotion met biologische honing uit de heuvels van Lucca, biologische Toscaanse extra vergine olijfolie, en rustgevend, vochtinbrengende biologische Toscaanse extracten. De ingrediënten gekozen voor hun bijzondere kwaliteiten komen samen in een zeer innovatieve formule. De cleansing lotion is innovatief, zacht en veilig (getest op nikkel en zware metalen). Het heeft een aangename, fluweelachtige effect met een heerlijke geur ... u zult dit niet kunnen weerstaan! Geur:  Zoete tonen van honing (van een ICEA certificeerbaar essentie). 
Aanbevolen gebruik:  Doe wat lotion op natte handen en breng deze zachtjes aan. Verwijder met watten of afspoelen met warm water. 
Actieve ingrediënten: biologische honing, biologische spelt water, biologische olijfolie, 
organische extracten van haver en kaasjeskruid 
Ingrediënten: Aqua [Water], Sodium cocoyl isethionaat, Stearinezuur, cocamidopropylbetaïne, 
Glycerine, Lauryl glucoside, Mel / Honey *, Triticum spelta (spelt) zaad water *, Avena sativa 
(haver) kernel extract *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, 
Parfum [Fragrance], fenetylalcohol, natriumdehydroacetaat, ascorbinezuur, citroenzuur, Citrus 
aurantium amara (bittere sinaasappel) fruit extract, Citrus reticulata (Mandarijn) fruit extract, 
Citrus sinensis (Sweet Orange) schiluittreksel, Melkzuur, Guar hydroxypropyltrimonium 
chloride, natrium fytaat. 
* van biologische teelt 
dermatologisch getest 

 
NICKEL / COBALT / CHROOM GETEST 
200 ml Artikelnummer:  BT-0029 

EAN:  8003140490368 
 



      

 
Mini-sizes  
Reisverpakkingen 

Beschrijving:  Een mini set van drie van onze meest populaire producten, 1 Gentle Cleanser (50 ml), 1 Gentle Shampoo (50 ml) en 1 Active Concentrate Conditioner (50 ml). Perfect om mee te nemen op reis! Een eco-vriendelijke reisset, zowel in haar biologische inhoud als de kleine flesjes  die makkelijk weer zijn bij te vullen (met dezelfde dop als een normale fles). Handig in een origineel ruw katoenen zakje,  gemaakt in Toscane.  Biologische mini’s ... lichtgewicht waar de reis ook heen gaat!  Aanbevolen gebruik:  
Voor de Aanbevolen gebruik, zie de individuele productpagina’s. 

Ingrediënten:  Voor de ingrediënten, zie de individuele productpagina’s.    

3 x 100 ml Artikelnummer:  BT-0018 
EAN:  None 

  
  



Children’s Line 
      

 
Gentle cleansing gel  
Met biologische Toscaanse extra vergine olijfolie, voor lichaam en haar 

Beschrijving: Een milde reinigingsgel bijzonder geschikt voor de tere, gevoelige huid van jonge kinderen. De formule bevat milde, plantaardige stoffen en natuurlijke vochtinbrengende middelen, waardoor de juiste mate van vocht op de buitenste laag van de huid wordt toegevoegd Geeft een optimale reinigende en verzachtende werking. Ook zeer geschikt voor het behoud van uw bruine kleur na uw zomervakantie doordoor de concentratie van organische Toscaanse extra vergine olijfolie met krachtige hydraterende werking. Geur: Subtiel en delicaat (van allergeenvrije ICEA-certificeerbaar essentie) 
Aanbevolen gebruik:  Het is geschikt voor het hele gezin. Perfect voor het reinigen van je gezicht na het gebruik van Biofficina Toscana tonic lotion. Het gecombineerde effect van de twee producten maakt de huid schoon en glad. 
Actieve ingrediënten: Biologische olijfolie; organische extracten van calendula, kamille, meidoorn en helichrysum; natuurlijke hydraterende stoffen. Ingrediënten: Aqua [Water], natriumcocoylsarcosinaat, Hydroxypropylmethylcellulose, Decylglucoside, Coco-glucoside, natrium olivamphoacetate, glyceryloleaat, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Glycerine, Calendula officinalis bloem extract *, Chamomilla recutita (Matricaria) bloem extract *, Crataegus monogyna fruit extract *, kerrieplant extract *, Natriumlactaat, Sodium PCA, Fructose, Glycine, Inositol, Niacinamide, Ureum, Parfum [Fragrance], Benzylalcohol, Ethylhexylglycerin, fenetylalcohol, melkzuur, natriumhydroxide, Natrium benzoaat.  * van biologische landbouw dermatologisch getest 

  
200 ml Artikelnummer:  BT-0019 

EAN:  8003140490191 
  



Bodycare 
     

 

 
Cleansing emollient oil 
Met organische Toscaanse extracten, voor een zachte massage 

Beschrijving: Het product is gemaakt met effectieve, plantaardige verzachtende middelen, hoogwaardige natuurlijke oliën en organische extracten met kalmerende eigenschappen, waaronder calendula, kamille, en wortel. Rijk aan provitamine A, voor een verzachtende, voedende en beschermende werking. Voelt soepel en aangenaam op de huid zonder dat het vettig aanvoelt. Perfect voor een massage na het bad. Draagt bij aan een liefdevol, ontspannen contact met uw baby. Massage is een goede manier voor echte communicatie tussen ouders en pasgeborenen. Dit is de reden waarom deze olie een must-have item als verzorgingsproduct voor uw baby. Geur: Subtiel en delicaat (van allergeenvrije ICEA-certificeerbaar essentie). 
Aanbevolen gebruik:  zeer multifunctioneel. Het kan gebruikt worden voor een massage na het baden. Het is ook een uitstekend middel ter voorkoming van striae op de buik van zwangere vrouwen. 
Actieve ingrediënten:  biologische olie van olijven, zonnebloem en zoete amandel; rijst zemelen olie; organische extracten van calendul, kaasjeskruid, rozemarijn en wortel; vitamine E. Ingrediënten: Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie *, Calendula officinalis bloem extract *, Malva sylvestris (Mallow) bloem / blad / stengel extract *, Rosmarinus officinalis (rozemarijn) blad extract *, wilde peen (wortel) sativa wortel extract *, Tocopherol, Parfum [Fragrance]. * van biologische teelt dermatologisch getest  

  
150 ml Artikelnummer:  BT-0020 

EAN:  8003140490207 
  

  



     

 
Face and body protective treatment  
Op basis van de biologische Toscaanse extra vergine olijfolie en biologische calendula 

Beschrijving:  Een behandeling voor de gevoelige huid. Milde formule met allergeenvrije geur. Deze innovatieve formule komt tot stand door het mengen van de zachtste conserveringsmiddelen op de markt en nieuwe plantaardige ingrediënten gemaakt van olijfolie. Het hoge percentage organische calendula en organische Toscaanse extra vergine olijfolie zorgt voor een beschermende en verzachtende werking voor zowel kinderen als volwassenen. De multifunctionele olie is geschikt voor de hele familie. De verpakking is van hoge kwaliteit, sanitair en luchtdicht waardoor het product  vacuüm verpakt blijft zodat het fris blijft voor het 
volledige gebruik. Geur: Subtiel en delicaat (van allergeenvrije ICEA-certificeerbaar essentie). 
Aanbevolen gebruik:  ook geschikt als gezichtscrème voor jonge vrouwen, voor mensen met een vette huid, of als een after-sun gezichts- en bodycream in warme seizoenen. Het is niet-comedogeen en is zacht en aangenaam voor een gladde huid. Het kan ook gebruikt worden als aftershave crème. 
Actieve ingrediënten: biologische olie van olijven en zonnebloemen; rijst zemelen olie; squalaan; organische extracten van arnica, kamille en rozemarijn; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], Dicaprylyl ether, glycerine, squalaan, Calendula officinalis bloem extract *, Sorbitan Olivate, gehydrogeneerde olijfolie decyl esters, Cetearyl alcohol, cetearylglucoside, cetylpalmitaat, Lauryl Olivate, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, gehydrogeneerde plantaardige olie, Cetearyl Olivate, Sorbitaanpalmitaat, Arnica montana bloem extract *, Chamomilla recutita (Matricaria) bloem extract *, Rosmarinus officinalis (rozemarijn) blad extract * , Benzylalcohol, Melkzuur, Xanthaangom, natriumhydroxide, Parfum [Fragrance], lecithine, natriumfytaat, Phenoxyethanol, tocoferol, Ascorbylpalmitaat, Citroenzuur. * van biologische teelt dermatologisch getest 

  
100 ml Artikelnummer:  BT-0021 

EAN:  8003140490214 
  

 



      

 
Soothing diaper cream 
Met zinkoxide en biologische plantaardige oliën 

Beschrijving: Deze formule is speciaal ontwikkeld voor de irriteerde huid met luieruitslag, rijk aan plantaardige ingrediënten, waaronder biologische Toscaanse olijfolie en rustgevende organische extracten die het perfect bescherming geven aan de rode, gevoelige huid met een natuurlijke barrière-effect. Het verspreidt zich gemakkelijk en absorbeert zeer goed voor een lange werking. Indien aangebracht in de juiste hoeveelheid, laat het geen dike witte lag achter. Toepassen op voor rood geworden, geïrriteerde delen van het lichaam, op zowel kinderen als volwassenen. Geur: Subtiel en delicaat (van allergeenvrije ICEA-certificeerbaar essentie). 
Aanbevolen gebruik:  naast luier crème kan het product ook worden gebruikt als een zachte deodorantcreme, alleen of in combinatie met roll-on deodorant. zonder aluminiumzouten of aluinsteen. Zoals al onze producten is deze creme alcoholvrij.   
Actieve ingrediënten: zinkoxide; organische zonnebloemolie; rijst zemelen olie; Shea boter; organische extracten van rozemarijn en calendula.  Ingrediënten: Aqua [Water], zink oxide, Glycerine, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, Cetearyl Olivate, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter, Cetearyl alcohol, natriumstearoyllactylaat, Olea europaea ( Olive) fruit olie *, gehydrogeneerde olijfolie, Sorbitan Olivate, Olea europaea (Olijf) olie onverzeepbare, gehydrogeneerde plantaardige olie, Calendula officinalis bloem extract *, Chamomilla recutita (Matricaria) bloem extract *, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract *, Xanthan gom, panthenol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Benzylalcohol, tocoferol, lecithine, Ascorbylpalmitaat, Citroenzuur. * Van biologische teelt Dermatologisch getest 

  
50 ml Artikelnummer:  BT-0022 

EAN:  8003140490221 
  

  



Bodyline 
      

Moisturizing body lotion met honing 
Voedend en versoepelend 

Beschrijving: De lotion zit vol verzachtende ingrediënten en oliën die geen witte waas achterlaten op uw huid, ook ideaal voor als het warm weer is. Een voedend mengsel van honing, waardevolle biologische oliën uit olijven, druivenpitten en rijst voeden de huid, verbeteren de soepelheid en houden de huid stevig en fluweelzacht. Plantenextracten met verstevigende eigenschappen (duizendblad, Equisetum, echinacea, klimop, jeneverbes) in combinatie met Uviox® complementeren het anti-oxidant effect van deze lotion. De heerlijke geur van jasmijn, met zijn vele aromatherapeutische kwaliteiten zal een positieve invloed hebben op uw stemming. 
Aanbevolen gebruik:  aanbrengen op de huid en zachtjes inmasseren. Het trekt snel in zonder dat uw huid vet aanvoelt. Deze lotion kan ook worden gebruikt als after-sun care. 
Ingrediënten: Aqua [Water], Ethylhexyl stearaat, glycerine, Mel / Honey *, Cetearyl alcohol, glycerylstearaat, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Vitis vinifera (druif) zaad olie *, Achillea millefolium extract *, Echinacea angustifolia extract *, Hedera helix (klimop) blad / stengel extract *, Juniperus communis fruit extract *, Hydrolyzed druif fruit huid *, heermoes extract *, Natrium lauroyl glutamaat, stearinezuur, Xanthaangom, natriumdehydroacetaat, tocoferol , Parfum [Fragrance], Jasminum officinale (Jasmine) extract, Sodium benzoate, Benzylalcohol, lecithine, Ascorbylpalmitaat, Citroenzuur * van biologische teelt Dermatologisch getest   

  
100 ml Artikelnummer:  BT-0023 

EAN:  8003140490269 
260 ml Artikelnummer:  BT-0005 

EAN:  8003140490054 
   



      

Sea buckthorn (Duindoorn) body lotion 
Voedend, hydraterend en herstellend  

Beschrijving: Deze lotion is samengesteld met fijne duindoornolie die door koude persing een kenmerkende, oranje kleur heeft en rijk is aan vitamine E, vitamine A en onverzadigde vetzuren, zoals palmitinezuur. Het effect van de duindoornolie wordt versterkt door een perfecte combinatie met andere oliën, zoals biologische Toscaanse extra vergine olijfolie en speciale extracten. Die maken deze bodylotion voedend, herstellen de huid en geven een effectieve bescherming tegen huidveroudering. De lotion is gemakkelijk uit te smeren, trekt goed in en voelt licht op uw huid. Aanbevolen voor degene die een intensief hydraterende lotion wil met een rustgevend en kalmerend effect op de geïrriteerde huid. 
Aanbevolen gebruik:  aanbrengen op de huid en zachtjes inmasseren. Het trekt snel in zonder dat uw huid vet aanvoelt. Deze lotion kan ook worden gebruikt als after-sun care . 
 Ingrediënten: Aqua [Water], Ethylhexyl stearaat, glycerine, Mel / Honey *, Cetearyl alcohol, glycerylstearaat, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Vitis vinifera (druif) zaad olie *, Hippophae rhamnoides fruit olie *, Hydrolyzed olijf fruit *, Calendula officinalis bloem extract *, Achillea millefolium extract *, Crataegus monogyna fruit extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Xanthaangom, Stearinezuur, lecithine, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel olie *, Parfum [Fragrance], tocoferol, Ascorbylpalmitaat, Natriumhyaluronaat, Natrium lauroyl glutamaat, Sodium benzoate, Benzylalcohol, natriumdehydroacetaat, Citroenzuur.  * van biologische teelt  Dermatologisch getest  

 
100 ml Artikelnummer:  BT-0024 

EAN:  8003140490276 
260 ml Artikelnummer:  BT-0014 

EAN:  8003140490153 
  

 



      

 
Hot pepper body lotion  
Activerend en revitaliserend 

Beschrijving: Het bijzondere effect van hoog geconcentreerde capsaïcine uit de in Toscane biologische geteelde rode peper, samen met extracten van cafeïne en groene thee, maakt deze bodylotion een combinatie van ingrediënten die verstevigt,  verjongt en  de circulatie herstelt. Werkt ook uitstekend tegen cellulitis. Een energieboost voor het lichaam, versterkt door de stimulerende werking van de etherische olie van geranium. De lotion laat geen vervelende witte strepen na; te gebruiken op uw benen na een vermoeiende dag van het werk, na het sporten, na lange reizen of warme zomerdagen om uwenergie en kracht te herwinnen. 
Aanbevolen gebruik:  aanbrengen op de huid en zachtjes inmasseren. Trekt snel in, herstelt de doffe huid. 
Ingrediënten: Aqua [Water], Ethylhexyl stearaat, glycerine, Mel / Honey *, Cetearyl alcohol, glycerylstearaat, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, Vitis vinifera (druif) zaad olie *, Capsicum annuum fruit extract *, cafeïne, Camelia sinensis extract *, Echinacea angustifolia extract *, heermoes blad extract *, Hedera helix (Klimop) blad / stengel extract *, Stearinezuur, Xanthaangom, Sodium lauroyl glutamaat, Pelargonium graveolens olie *, Parfum [Fragrance], lecithine, Sodium benzoate, natriumdehydroacetaat, tocoferol, Ascorbylpalmitaat, Benzylalcohol, Geraniol, Linalool, Limonene, Citroenzuur. * van biologische lteelt Dermatologisch getest  

 
100 ml Artikelnummer:  BT-0025 

EAN:  8003140490559 
260 ml Artikelnummer:  BT-0015 

EAN:  8003140490160 
  

  



      

 
Plant butter and melissa scrub  
zuiverend  en voedend voor de huid 

Beschrijving: Scrub met veel verzachtende ingrediënten zoals: plantaardige boters, zeezout, en biologische Toscaanse olijfolie. Naast haar exfoliërende, zuiverende werking, worden dode huidcellen verwijderd , voedt en hydrateert het de huid, waardoor deze glad en zacht voelt. Het geeft een geur van melisse voor een aromatherapeutische, ontspannende werking voor een rustig moment van self-care! 
Aanbevolen gebruik:   gebruik tijdens het douchen, aanbrengen op de vochtige huid en zachtjes inmasseren. Grondig afspoelen. Eenmaal per week gebruiken. In de zomer is het bijzonder geschikt als de voorbereiding van uw huid op het zonnen en direct na het zonnen om dode huidcellen te verwijderen. 
Ingrediënten: natriumchloride, Sesamum indicum (Sesame) zaad olie *, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter, Silica, Olea europaea (Olive) fruit olie *, gehydrogeneerde castorolie, gehydrogeneerde plantaardige olie, Maris Sal, Vitis vinifera (druif) zaad olie *, Melissa officinalis blad olie *, Citrus aurantium amara (bittere sinaasappel) bloem olie *, Citrus aurantium dulcis (Orange) schil olie *, Tocopherol, lecithine, Limonene, cinnamylalcohol, Linalool, Geraniol, Ascorbylpalmitaat , Citronellol, Citroenzuur.  * van biologische teelt   Dermatologisch getest 

  
200 gr Artikelnummer:  BT-0006 

EAN:  8003140490146 
  

 
 
  



      

 
Roll-on deodorant  
Fris en zacht  

Beschrijving: Deze deodorant is speciaal ontwikkeld om een natuurlijke, biologische, en bijzonder zachte deodorant te maken voor de snel geïrriteerde oksels. De deodorant is alcoholvrij en vrij van kaliumaluin (vaak gebruikt bestandsdeel in biologische deodorants om de niet toegestane aluminiumzouten te vervangen). Het bevat triethylcitraat, die werkt op de pH van de huid - in combinatie met de essentiële oliën van tijm, salie, en mint, met antibacteriële eigenschappen. Dit laat uw huid ademen worden geurtjes bestreden met een frisse geur van tijm, salie, en munt die de hele dag duurt. 
Aanbevolen gebruik: Roll-on deodorant op schone, droge huid aanbrengen. Bij overmatig transpireren, naar behoefte herhalen. 
 Actieve ingrediënten: Triethylcitraat, etherische olie van biologische salie, tijm en munt.  Ingrediënten: Aqua [Water], Ethylhexyl stearaat, Triethylcitraat, Glycerine, Cetearyl alcohol, glycerylstearaat, Sodium lauroyl glutamaat, Stearinezuur, natriumdehydroacetaat, Salvia officinalis (Sage) olie *, xanthaangom, Mentha piperita (Peppermint) olie *, thymus vulgaris (Tijm) olie *, Phenoxyethanol, Benzylalcohol, Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, linalylacetaat.  * van biologische teelt Dermatologisch getest  

  
50 ml Artikelnummer:  BT-0007 

EAN:  8003140490078 
   



      

Fresh citrus deodorant cream 
Natuurlijk en effectief 

Beschrijving: Dit is de eerste echt effectieve, biologisch gecertificeerde, deodorant crème, die de hele dag meegaat met een frisse citrusgeur.De innovatieve, natuurlijke formule combineert het effect van triëthylcitraat met de eigenschappen van zinkoxide en biologische Toscaanse antibacteriële extracten. Een natuurlijke deodorant die echt werkt, en ook uw huid hydrateert! Triethylcitraat fungeert als een pH-regulator, die het moeilijk maakt voor bacteriën (de oorzaak van de onaangename geuren) om aan uw huid te hechten. Zinkoxide heeft een samentrekkende en verzachtende werking. Deze deodorant crème bevat geen aluminiumzouten, aluin steen of alcohol. De lichtgewichte structuur trekt goed in uw huid. 
Aanbevolen gebruik: 
Masseer het product in de huid; trekt makkelijk in en is lang werkzaam. 
Ingrediënten: Aqua [Water], caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, Triethylcitraat, glycerylstearaat, cetearylglucoside, Cetearyl, cetylalcohol, myristylmyristaat, zinkoxide, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract *, heermoes blad extract *, Mentha piperita (Peppermint) extract *, Salvia officinalis (Sage) extract *, Thymus vulgaris (Thyme) bloem / blad extract *, Sodium cetearyl sulfaat, Benzylalcohol, Parfum [Fragrance], Ethylhexylglycerin, fenethylalcohol, Glycerine, Xanthaangom, Sodium benzoate, natriumdehydroacetaat, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol.  * van biologische teelt Dermatologisch getest  

  
50 ml Artikelnummer:  BT-0026 

EAN:  8003140490290 
  

  



     

 

Flower fresh deodorant cream 
Natuurlijk en effectief 

Beschrijving: Dit is de eerste echt effectieve, biologisch gecertificeerde, deodorant crème, die de hele dag meegaat met een frisse bloemige geur.  De innovatieve, natuurlijke formule combineert het effect van triëthylcitraat met de eigenschappen van zinkoxide en biologische Toscaanse antibacteriële extracten voor een organische deodorant die echt werkt en je huid hydrateert! Triethylcitraat fungeert als een pH-regulator, die het moeilijk voor bacteriën (de oorzaak van de onaangename geuren) te hechten aan uw huid maakt. Zinkoxide heeft een samentrekkende en verzachtende werking. Deze deodorant crème bevat geen aluminiumzouten, aluin steen of alcohol. De lichtgewichte structuur trekt goed in de huid. 
Aanbevolen gebruik: Masseer het product in de huid; trekt makkelijk in en is lang werkzaam. 
Ingrediënten: Aqua [Water], caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, Triethylcitraat, glycerylstearaat, cetearylglucoside, Cetearyl, cetylalcohol, myristylmyristaat, zinkoxide, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract *, heermoes blad extract *, Mentha piperita (Peppermint) extract *, Salvia officinalis (Sage) extract *, Thymus vulgaris (Thyme) bloem / blad extract *, Sodium cetearyl sulfaat, Benzylalcohol, Parfum [Fragrance], Ethylhexylglycerin, fenethylalcohol, Glycerine, Xanthaangom, Sodium benzoate, natriumdehydroacetaat.  * van biologische teelt  Dermatologisch getest 

 
50 ml Artikelnummer:  BT-0027 

EAN:  8003140490306 
  

  



      

 
Nourishing, protective hand cream  
Met organische Toscaanse extra vergine olijfolie en biologische Toscaanse honing, voor de schrale 
huid. 

Beschrijving: Deze crème trekt gemakkelijk in en heeft een hydraterende werking die zeer effectief is voor het herstellen van de geïrriteerde en schrale huid, perfect voor droge handen, De creme zit vol met verzachtende en voedende ingrediënten zoals propolis, Toscaanse strand honing en biologische Toscaanse extra vergine olijfolie. Dit maakt het meer dan alleen een handcrème; Het is een handbehandeling van onschatbare waarde, door zijn vermogen de huid te herstellen, vanaf het eerste gebruik en gaat lang mee. De effectiviteit ervan gaat samen met de warme, aangename geur van petitgrain met zijn houtachtige ondertoon. 
Aanbevolen gebruik: Breng de crème aan met een masserende beweging totdat de crème volledig ingetrokken is. Indien nodig, gedurende de dag, herhalen. 
Ingrediënten: Aqua [Water], glycerine, squalaan, Cetearyl alcohol, cetearylglucoside, Mel / Honey *, Dicaprylyl ether, Olea europaea (Olive) fruit olie *, propolis wax *, Achillea millefolium extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Crataegus monogyna fruit extract *, tocoferol, Citrus aurantium amara (bittere sinaasappel) blad / takje olie *, Phenoxyethanol, Xanthaangom, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, natriumdehydroacetaat, Melkzuur, Linalool, lecithine, Geraniol, Ascorbylpalmitaat, Limonene, Cinnamal, Citroenzuur, Benzylalcohol, Citral.  * van biologische teelt dermatologisch getest 

  
50 ml Artikelnummer:  BT-0016 

EAN:  8003140490184 
  

 
 
 



Facial Line 
     

 

Anti-oxidant facial emulsion  
24-uurs revitaliserende behandeling. 

Beschrijving: Moisturizer met een hoge concentratie van anti-oxidant en hydraterende ingrediënten. De combinatie van kostbare plantenextracten wordt versterkt door de antioxidant combo van Uviox®-Oleox® van Toscaanse ingrediënten, squaleen en Phytaluronate® die uw huid soepel en stevig maakt. Het is vooral effectief tegen de bestrijding van de effecten van vrije radicalen. Perfect voor zowel de oudere, doffe en voor de gevoelige huid dankzij het nieuwe, zachte conserveringssysteem. Langdurig werkzaam door zijn stijlvolle, airless fles die zijn frisheid behoudt, waardoor minder conserveringsmiddelen benodigd zijn  en een hogere concentratie van de werkzame bestanddelen. Voor een nog beter resultaat toepassen met anti-oxidant gezichtsbehandeling emulsie in doseringen naar gelang de behoeften van uw huid en het tijdstip van de dag. Verschillende combinaties van deze twee producten kunnen verschillende doelen dienen, wat praktisch afgestemd kan worden op uw wensen gedurende het hele jaar. Geur: Subtiele bloemige geuren  
Aanbevolen gebruik: Smeer de creme  's morgens en' s avonds op uw gezicht, nek en hals. Zachtjes inmasseren. Voor het beste resultaat, gebruiken met Revitalizing Facial Serum. Overdag; meng in de palm van uw hand met een paar druppels serum en dan aanbrengen. Voor de nacht, verspreid  eerst het serum en daarna de crème over gezicht nek en hals. 
Actieve ingrediënten: Squalaan; Shea boter; Uviox® en Oleox®; Phytaluronate®; organische extracten van meidoorn, mariadistel, zoete klaver, zwarte bessen; biologische olijfolie; vitamine E. Ingrediënten: Aqua [Water], ethylhexylpalmitaat, Squalaan, natriumstearoyllactylaat, Butyrospermum parkii (Shea boter), glycerylstearaat, Cetearyl alcohol, glycerine, Cocoglycerides, Olea europaea (Olive) fruit olie *, johannesbroodboom gom, Gehydrolyseerd druif huid * , Gehydrolyseerd olijf fruit *, Ribes nigrum (Zwarte bessen) fruit extract *, Silybum marianum extract *, Crataegus monogyna fruit extract *, Melilotus officinalis extract *, Tocopherol, xanthaangom, Parfum [Fragrance], Propanediol, fenethylalcohol, undecyl alcohol, melkzuur, Tetrasodium glutamaat diacetaat, lecithine, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexeen carboxaldehyd, hydroxycitronellal, Geraniol, Ascorbylpalmitaat, Citronellol, Benzyl salicylaat, Citroenzuur. 
* Van biologische landbouw Dermatologisch getest  

 
 



50 ml Artikelnummer:  BT-0008 
EAN:  8003140490085 

 

  



     

 

Damage-preventing facial emulsion  
Voor de jonge, tere huid 

Beschrijving: Deze emulsie is speciaal ontworpen voor de jonge, tere huid en bevat rustgevende Toscaanse extracten van calendula en kamille wat zorgt voor het behoud van de jonge huid. Zeer licht en zacht. Naast het hydraterende effect zorgen de eigenschappen van het extract van lycopeen en het gepatenteerde extract Hydropom®  voor bescherming van de huid en voorkomen de vorming van vrije radicalen die leiden tot veroudering. Brengt een heldere gloed op uw huid. Langdurig werkzaam door zijn stijlvolle, airless fles die zijn frisheid behoudt, waardoor minder conserveringsmiddelen benodigd zijn  en een hogere concentratie van de werkzame bestanddelen. Voor een nog beter resultaat toepassen met anti-oxidant gezichtsbehandeling emulsie in doseringen naar de behoeften van uw huid en het tijdstip van de dag. Verschillende combinaties van deze twee producten kunnen verschillende doelen dienen, wat praktisch afgestemd kan worden op uw wensen gedurende het hele jaar. Geur: subtiele bloemige noten van roos en kamille (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik:  Smeer de emulsie 's ochtends en ' s avonds op gezicht, hals en decolleté, masseer zachtjes. Het kan worden gecombineerd met de Revitalizing Facial Serum. Hoewel het werd ontworpen voor jonge, gevoelige huid, is het ook geschikt voor mensen ouder dan 30, met een bijzonder gevoelige, geïrriteerde huid, die een crème willen die meer hydrateert en voor mensen op zoek naar een lichtgewicht crème die effectief is. 
Actieve ingrediënten: Hydropom®; tomatenextract; biologische olijfolie; onverzeepbare fractie van olijfolie; squalaan; rijstolie; organische extracten van arnica, calendula, kamille; vitamine E. Ingrediënten: Aqua [Water], Dicaprylyl ether, glycerylstearaat citraat, Glycerine, Cetearyl alcohol, decyloleaat, glycerylcaprylaat, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, Cetylalcohol, ethylhexylpalmitaat, Ethylhexyl stearaat, Squalaan, Solanum lycopersicum (tomaat) fruit extract, Arnica montana bloem extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Chamomilla recutita extract *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Oryza sativa (rijst) zemelen olie *, Anthemis nobilis bloem olie *, gehydrogeneerde olijfolie, Olea europaea (olijf) olie onverzeepbare, Rosa damascena bloem olie, johannesbroodboom gom, xanthaangom, lecithine, tocoferol, Natriumhyaluronaat, Ascorbylpalmitaat, Benzylalcohol, Parfum [Fragrance], Melkzuur, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene, Citroenzuur, Amyl cinnamal  * van biologische teelt Dermatologisch getest 

  
50 ml Artikelnummer:  BT-0017 

EAN:  8003140490177 
 



      

Revitalizing facial serum  
Revitaliserend 

Beschrijving: Een concentraat van ware schoonheid met een anti-oxidant, dermo-beschermende en verzachtende werking. Het serum is gemaakt van oliën (met lichte, niet-comedogene olie speciaal voor de delicate delen van het gezicht). Het heeft een bijzonder elastisch makend effect voor de gestresste, rijpe, doffe huid en in het bijzonder gevoelige huid. De hoge concentratie van kwaliteit squaleen uit olijfolie en bisabolol werken samen om de elasticiteit en stevigheid van uw huid te herstellen. Het hydrateert en beschermt tegen vrije radicalen en de harde gevolgen van de elementen, zoals blootstelling aan de zon. Het serum kan ook worden gebruikt als after sun voor het gezicht. Het is een echt regenererende, kalmerende behandeling bij toepassing op natte huid, vooral na de eerste blootstelling aan de zon. 
Aanbevolen gebruik:  
Aanbrengen op uw gezicht, hals en decolleté voor het gebruik als anti-oxidant gezicht emulsie. Mengen is ook mogelijk, afhankelijk van de behoeften van uw huid. Overdag, meng in de palm van uw hand met een van de twee Biofficina Toscana emulsies. Voor de nacht, verspreid eerst het serum en  daarna de crème. 
Actieve ingrediënten: Biologische olie van druivenpit, zonnebloem, sesam; rijstolie; squalaan; 
Bisabolol. 
 
Ingrediënten: Vitis vinifera (druif) zaad olie *, Squalaan, Oryza sativa (rijst) zemelen olie, 
Sesamum indicum (Sesame) olie *, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, Ethylhexyl 
stearaat, Dicaprylyl ether, Bisabolol, Salvia officinalis (Sage ) olie *, linalylacetaat 
* van biologische teelt 
Dermatologisch getest 
 

 
 
30 ml Artikelnummer:  BT-0009 

EAN:  80769156 
   



BIOFFICINA TOSCANA'S CONCENTRATED SERUMS  
 
Drie serums met geconcentreerde formules rijk aan innovatieve, gepatenteerde actieve ingrediënten voor een werkelijk effectieve resultaten. 
Ze zijn alcoholvrij  waardoor ze zacht zijn en de gevoelige huid van uw gezicht en hals respecteren. 
Ontworpen voor verschillende huidtypes (gevoelig en prikkelbaar, saai, gestresst en ouder, vet en onzuiver) en door de specifieke werking geven ze 
je huid een gezonder, evenwichtige en lichtere uitstraling. 
Ze zijn buitengewoon veelzijdig in gebruik speciaal aangepast aan uw behoeften, specifieke problemen en natuurlijke elementen waar u uw huid 
aan bloot wordt gesteld. 
Speciaal te gebruiken in combinatie met het revitaliserende serum van Biofficina.  We hebben we gekozen voor een scherpe prijs/ kwaliteit 
verhouding van deze geconcentreerde serums, zodat u kunt combineren en genieten van hun effectieve, geïndividualiseerde , en veelzijdige 
gebruik! 
  



      

 
Balancing facial serum  
Voor de gevoelige, geïrriteerde huid 

Beschrijving: Dit veelzijdige serum is gemaakt van rustgevende Toscaanse organische extracten van calendula, korenbloem en kaasjeskruid, dat in combinatie met een innovatieve hydraterende biocomplex de beschermende lipide laag herstelt en voor  een rustgevend effect tegen irritatie zorgt.  Iricalmin is het multifunctionele hoofdbestanddeel met als eigenschappen hydraterend, anti-stress, en het vermindert  huidirritatie veroorzaakt door de gevolgen van het scheren, chemisch behandeld water (zoals zwembaden), UVA en UVB-straling van de zon en zonnehemels en herstelt de veroorzaakte schade. Geur: subtiele bloemige geuren. 
Aanbevolen gebruik: Gebruik is afhankelijk van het seizoen en de specifieke behoeften van uw huid. Gebruik voor het hele gezicht, voor onze gezichtsbehandeliende emulsies of gemengd met de emulsies. Een andere optie is om het te gebruiken met één of meer druppels revitaliserende gezichtsbehandeling serum Biofficina Toscana's. Meng de twee serums in de palm van je hand voor het aanbrengen. 
Actieve ingrediënten: organische extracten van calendula, korenbloem, kamille, kaasjeskruid; Iricalmin; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], glycerine, propaandiol, panthenol, Saccharomyces cerevisiae extract, Triticum vulgare (tarwe) kiem extract, Calendula officinalis bloem extract *, Natriumhyaluronaat, Centaurea cyanus bloem extract *, Chamomilla recutita extract *, Malva sylvestris (Mallow ) extract *, Tocopherol, xanthaangom, Betaïne, glyceryloleaat, Benzylalcohol, Coco-glucoside, benzoëzuur, Decylglucoside, Dicaprylyl ether, Parfum [Fragrance] Dehydroazijnzuur, Hexyl Cinnamal, natriumhydroxide, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexeen carboxaldehyde, hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, benzyl salicylaat. * Van biologische landbouw Dermatologisch getest 
 

  
30 ml Artikelnummer:  BT-0035 

EAN:  80784494 
  

 



     

 

 
Antioxidant facial serum  
Voor doffe, gestresste en de oudere huid 

Beschrijving: Dit veelzijdige serum heeft hoge concentraties van actieve anti-oxidant ingrediënten. De gecombineerde werking van de gepatenteerde Uviox®-Oleox® is gemaakt van organische Toscaanse ingrediënten, hyaluronzuur, bisabolol en specifieke organische extracten van rode bessen. De gecombineerde werking van de gepatenteerde actieve ingrediënten Uviox®-Oleox®, gemaakt van de schil van de Chianti rode druiven en Crete Senesi olijven heeft een bewezen antioxiderende werking te hebben en beschermt tegen tekenen van veroudering, waardoor uw huid na gebruik gloeit en ontspannen is.De moleculen in Uviox® remmen actief MMP2 metalloproteïnase dat schade aan collageen en andere eiwitten zoals elastine veroorzaken. Oleox® heeft een zeer hoge concentratie van biophenols om schade, veroorzaakt door vrije proteinen tegen te gaan. Het versterkt uw natuurlijke afweer system.De gezamenlijke werking is ideaal als een anti-rimpel behandeling en om de huid te beschermen tegen schade veroorzaakt door blootstelling aan de zon. Plantaardige hyaluronzuur heeft een hydraterende werking op de huid die ook beschermt tegen veroudering en de vorming van rimpels. Bisabolol, op basis van kamille, maakt uw huid soepel en stevig. Vitamine E heeft een antioxidant effect op de huidcellen. Door deze actieve ingrediënten te combineren met extracten van rode bessen en druiven bladeren, beroemd om hun natuurlijke antioxidant, de zuiveringskracht en de tonic effecten maken uw huid gezonder. Dit zeer geconcentreerde, alcoholvrije serum is rijk aan doelgerichte ingrediënten die uw huid een stevige, stralende verschijning geven.  Geur: Zoete houtachtige vleug van bosbessen . 
Aanbevolen gebruik: Gebruik is afhankelijk van het seizoen en de specifieke behoeften van uw huid. Gebruik voor het hele gezicht, voor onze gezichtsbehandelende emulsies of gemengd met de emulsies. Een andere optie is om het te gebruiken met één of meer druppels revitaliserende gezichtsbehandeling serum  van Biofficina Toscan. Meng de twee serums in de palm van je hand voor het aanbrengen. 
Actieve ingrediënten: Uviox®-Oleox®; hyaluronzuur; organische extracten van zwarte bessen, frambozen, bosbessen, druivenblad; Bisabolol; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], glycerine, propaandiol, Hydrolyzed druif fruit *, Hydrolyzed olijf fruit *, Natriumhyaluronaat, Ribes nigrum (Zwarte bessen) fruit extract *, Rubus idaeus (framboos) fruit extract *, Vaccinium myrtillus fruit / extract * , Vitis vinifera (druif) extract *, Bisabolol, tocoferol, xanthaangom, Betaïne, Coco-glucoside, Decylglucoside, Benzylalcohol, glyceryloleaat, benzoëzuur, Dicaprylyl ether, Parfum [Fragrance], Dehydroazijnzuur, natriumhydroxide, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexeen carboxaldehyd, hydroxycitronellal, Citronellol. * Van biologische teelt dermatologisch getest 



    
30 ml Artikelnummer:  BT-0034 

EAN:  80896586 
 

 
 
 
 
  



      

Purifying facial serum  
Voor de vette, onzuivere huid 

Beschrijving: Serum met een hoge concentratie werkzame bestanddelen. De gecombineerde werking van citroen, rozemarijn en een actief bestanddeel gemaakt van mastiek en organische extracten heeft een zuiverende en talg reguleren effect op acne. Het maakt de onzuivere huid glanzend, vermindt onvolkomenheden, puistjes en maakt poriën kleiner voor een gezondere uitstraling. Dit serum met actieve bestanddelen werkt continue en vermindert poriën zichtbaar, houdt uw huid schoon en helder. Gedurende de hele dag worden onvolkomheden effectief behandelt en blijft de huid fris. Het mat effect maakt het ook zeer geschikt voor glimmende huid. Etherische olie van citroen en rozemarijn hebben reinigende, genezende en herstellende eigenschappen. Dit alcoholvrije, zuiverende serum verbetert de textuur van uw huid, vermindert glans en vermindert oneffenheden zoals mee-eters en acne. Geuren: Verse grazige geur van citroen en rozemarijn (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik: Gebruik afhankelijk van het seizoen en de specifieke behoeften van uw huid. Geschikt voor het hele gezicht, de "T" zone of op delen van het gezicht die waar de huid het vetst en onzuiverst is. U kunt ook eerst gebruik maken van gezicht emulsies of mengen met hen. Een andere optie is om het te gebruiken met één of meer druppels revitaliserende gezichtsbehandeling serum  van Biofficina Toscana. Meng de twee serums in de palm van je hand voor het aanbrengen. 
Actieve ingrediënten: PoreAway; extracten van organisch klis, brandnetel, salie, duizendblad; essentiële oliën van biologische citroen en rozemarijn; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], glycerine, propaandiol, mastiekboom (Mastic) gom, lecithine, Arctium lappa wortel extract *, Urtica dioica (Nettle) extract *, Salvia officinalis (Sage) extract *, Achillea millefolium extract *, Betaïne, benzylalcohol, Xanthaangom, glyceryloleaat, Coco-glucoside, Citrus medica limonum (Citroen) schil olie *, Rosmarinus officinalis (rozemarijn) bladeren olie *, Tocopherol, benzoëzuur, Decylglucoside, Dicaprylyl ether, Dehydroazijnzuur, Limonene, natriumhydroxide , Citral. * Van biologische teelt Dermatologisch getest 

  
30 ml Artikelnummer:  BT-0036 

EAN:  80784326 
   



 
      

 
Two-phase tonic lotion  
Gekozen tot best biologisch product in 2012 in Japan 
Make-up verwijdering, gezichtsreinigende lotion 

Beschrijving: Een effectief product voor de dagelijkse gezichtsreiniging, zo innovatief dat het de titel van de beste biologisch product in 2012 in Japan heeft gewonnen terwijl het slechts drie maanden op de markt was. Naast het verwijderen van make-up, hydrateert en verzacht het de huid. Deze lotion en tonic in één zorgt voor een gladde, ontspannen huid. Bovendien perfect voor de ogen, omdat het ongeparfumeerd is. Het geeft nog indrukwekkende resultaten in combinatie met de zachte reinigende gel voor kinderen, waardoor het geschikt is voor de vette huid, evenals de normaal gevoelige en gevoelige huid. Geen toegevoegde parfum. 
Aanbevolen gebruik: schudden voor gebruik om de twee delen te mengen, zet een kleine hoeveelheid op een pad en voorzichtig aanbrengen op het gezicht en rond de ogen. Naspoelen met water. 
Actieve ingrediënten: Biologische kamille water; korenbloem water; extract van wilde ogentroost.  Ingrediënten:: Ethylhexyl raat, Aqua [Water], Euphrasia officinalis extract, Centaurea cyanus bloem water, Chamomilla recutita (Matricaria) bloem water, natriumchloride, Decylglucoside, Sodium benzoate, Azuleen. * van biologische landbouw dermatologisch getest 

  
200 ml Artikelnummer:  BT-0010 

EAN:  8003140490108 
  

 
 
 



      

Eye area wrinkle treatment 
Met organische Toscaanse duindoorn olie 

Beschrijving: Deze behandeling, specifiek voor de ogen, maakt gebruik van hoge kwaliteit, biologische Toscaanse duindoorn olie en de fijnste biologische Toscaanse extracten van calendula, korenbloem, rozenbottels, luzerne en melissa. Duindoorn olie is rijk aan vitamine E, provitamine A, en onverzadigde vetzuren, waaronder palmitoleïnezuur en omega 7. Het heeft een opvallende oranje kleur en is gemaakt met behulp van koude persing. Onze specifieke duindoorn olie komt uit een biologisch-dynamische boerderij in de buurt van Cecina waar de planten worden bij toerbeurt worden overgelaten aan rust voor een periode van een jaar in plaats van de gebruikelijke zes maanden. Hierdoor wordt de olie bijzonder waardevol met hoogontwikkelde eigenschappen, waardoor het een nog effectievere antioxidant is. De antioxidant effect wordt versterkt door het gecombineerde effect van squalaan (uit olijfolie) met geselecteerde extracten met kalmerende eigenschappen voor de gevoelige gebieden zoals rond de ogen. Geur: vleug van zoet en fruitig  
Aanbevolen gebruik:  Breng een kleine hoeveelheid rond uw ogen aan, zachtjes masseren totdat volledig 
geabsorbeerd. 
Actieve ingrediënten: Biologische duindoorn olie; squalaan; carnaubawas; wonderolie; extract van haver, calendula, korenbloem, alfalfa, Melissa en rosa canina; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], Dicaprylyl ether, glycerylstearaat citraat, Propanediol, Cetearyl alcohol, decyloleaat, glycerylcaprylaat, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, Cetylalcohol, ethylhexylpalmitaat, Squalaan, Ricinus communis (Castor) zaad olie, gehydrogeneerde ricinusolie, Hippophae rhamnoides fruit olie *, Copernicia cerifera (Carnauba) was, glycerine, Avena sativa (haver) zemelen extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Centaurea cyanus bloem extract *, Medicago sativa (luzerne) extract *, Melissa officinalis extract *, Rosa canina fruit extract *, Sorbitan olivate, Sorbitaanpalmitaat, Xanthaangom, cetylpalmitaat, Benzylalcohol, Parfum [Fragrance], benzoëzuur, Dehydroacetic, melkzuur, Tocoferylacetaat, Benzyl salicylaat, Linalool, Geraniol, Citronellol, Limonene, tocoferol . * Van biologische teelt Dermatologisch getest 

 
 
15 ml Artikelnummer:  BT-0028 

EAN:  8003140490313 
  



      

 
Delicious lip scrub  
Zoete geur 

Beschrijving: Deze effectieve scrub is de eerste stap in de behandeling van uw lippen. Het verwijdert droge huid en zorgt ervoor dat de lippen ultra-zacht en roze worden. Het kan ook gebruikt worden rondom de lippen tegen mee-eters en onzuiverheden. De heerlijke, zoete geur zal een aangenaam moment van verzorging worden. De speciale verwennerij van deze scrub betekent dat als u het een keer probeert, het een must wordt in de schoonheid routine! Geur: zacht zoet. 
Aanbevolen gebruik: Breng aan op vochtige lippen, zachtjes masseren zo lang als nodig is, naspoelen met water en droog de lippen zacht. Per keer is slechts een kleine hoeveelheid nodig. 
Actieve ingrediënten: geraffineerd suiker; biologische honing; biologische olijfolie en zonnebloemolie; Shea boter; cacaoboter; organische bijenwas; vitamine E.  Ingrediënten: Saccharum officinarum (suikerriet) poeder *, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter, gehydrogeneerde ricinusolie, Theobroma cacao (Cocoa) zaad boter *, Cera alba * [bijenwas *], Mel / Honey *, Silica, Aroma [Flavor], tocoferol. * van biologische landbouw dermatologisch getest 

  
15 ml Artikelnummer:  BT-0032 

EAN:  80848868 
   



      

 
Citrus lip scrub  
Pittig zoete geur 

Beschrijving: Deze effectieve scrub is de eerste stap in de behandeling van uw lippen. Het verwijdert droge huid en zorgt ervoor dat de lippen ultra-zacht en roze worden. Het kan ook gebruikt worden rondom de lippen tegen mee-eters en onzuiverheden. De heerlijke, zoete geur zal een aangenaam moment van verzorging worden. De speciale verwennerij van deze scrub betekent dat als je het een keer probeert, het een must wordt in de schoonheid routine! Geur: pittig zoete citrus. 
Aanbevolen gebruik:  Aanbevolen gebruik: Breng aan op vochtige lippen, zachtjes masseren zo lang als nodig is, naspoelen met water en droog de lippen zacht. Per keer is slechts een kleine hoeveelheid nodig. 
Actieve ingrediënten: ongeraffineerde suiker, biologische Toscaanse honing, biologische zonnebloemolie, shea boter, cacaoboter en organische bijenwas.  Ingrediënten: Saccharum officinarum (suikerriet) poeder *, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter, gehydrogeneerde ricinusolie, Theobroma cacao (Cocoa) zaad boter *, Cera alba * [bijenwas *], Mel / Honey *, Silica, Aroma [Flavor], tocoferol. * van biologische landbouw/ teelt dermatologisch getest  

 
  
15 ml Artikelnummer:  BT-0033 

EAN:  80917991 
   



      

 
Citrus lip repair cream 
Pittig zoet 

Beschrijving: Deze lip crème is gemaakt om de lippen te herstellen en te hydrateren door de combinatie van een waterig bestandsdeel en een voedend bestandsdeel, typisch emulsies; het is een uitstekende aanvulling op de lip scrub. Perfect voor een effectieve, langdurige bescherming tegen de elementen en een uitstekende basis voor lippenstift en lipgloss.  De suikers en glycolen in de crème hebben een volumizing, verstevigend effect, waardoor je lippen voller en goed gehydrateerd worden. In combinative met de lip scrub zorgt het ook voor een mooie lip contour.  Geur: pittig zoet   
Aanbevolen gebruik : Breng aan op de lippen en verdeel de crème. Een goede basis voor de lippenstift en lipgloss. Niet inslikken. 
 
Actieve ingrediënten: organische honing; organische extracten van haver, calendula, korenbloem, St. Janskruid, kaasjeskruid; organische zonnebloem en zoete amandelolie; squalaan; vitamine E.Ingrediënten: Aqua [Water], glycerylstearaat, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, glycerine, propaandiol, sorbitol, gehydrogeneerde olijfolie decyl- esters, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol,Cetearylglucoside, Mel / Honey *, Squalaan, Avena sativa (haver) zemelen extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Centaurea cyanus bloem extract *, Hypericum perforatum (Sint Janskruid) bloem / blad / stengel extract *, Malva sylvestris (Mallow ) extract *, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *,Prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie *, Ethylhexylglycerin, cetylpalmitaat, Benzylalcohol, Aroma [Flavor], Xanthaangom, fenethylalcohol, Sorbitaanpalmitaat, benzoëzuur, Dehydroacetic, melkzuur, lecithine, natriumhydroxide, tocoferol, Ascorbylpalmitaat ,Citroenzuur. * van biologische teelt Dermatologisch getest 

 
  
15 ml Artikelnummer:  BT-0031 

EAN:  80780977 
 



      

 
Luscious lip repair cream  
Zoete geur 

Beschrijving: Deze lip crème is gemaakt om de lippen te herstellen en te hydrateren door de combinatie van een waterig bestandsdeel en een voedend bestandsdeel. Het is een uitstekende aanvulling op de lip scrub. Perfect voor een effectieve, langdurige bescherming tegen de elementen en een uitstekende basis voor lippenstift en lipgloss. De suikers en glycolen in de creme hebben een volumizing, verstevigend effect, waardoor uw lippen voller en goed gehydrateerd worden. In combinative met de lip scrub zorgt het ook voor een mooie lip contour. Geur: zacht zoet   
Aanbevolen gebruik : Breng aan op de lippen en verdeel de crème. Een goede basis voor de lippenstift en lipgloss. Niet inslikken. 
 

Actieve ingrediënten: organische honing; organische extracten van haver, calendula, korenbloem, St. Janskruid, kaasjeskruid; organische zonnebloem en zoete amandelolie; squalaan; vitamine E.  Ingrediënten: Aqua [Water], glycerylstearaat, caprylzuur / caprinezuur triglyceride, ethylhexylpalmitaat, glycerine, propaandiol, sorbitol, gehydrogeneerde olijfolie decyl- esters, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, cetearylglucoside, Mel / Honey *, Squalaan, Avena sativa (haver ) zemelen extract *, Calendula officinalis bloem extract *, Centaurea cyanus bloem extract *, Hypericum perforatum (Sint Janskruid) bloem / blad / stengel extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Helianthus annuus (zonnebloem) olie *, Prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie *, Ethylhexylglycerin, cetylpalmitaat, Benzylalcohol, Aroma [Flavor], Xanthaangom, fenethylalcohol, Sorbitaanpalmitaat, benzoëzuur, Dehydroacetic, melkzuur, lecithine, natriumhydroxide, tocoferol, ascorbylpalmitaat, citroenzuur. * Van biologische teelt  Dermatologisch getest 

   
15 ml Artikelnummer:  BT-0030 

EAN:  80766506 
 



Hydrolaat 
     

 

 
Lavendel hydrolaat  
Puur  biologische Hydrolaat van lokale teelt 

Beschrijving: De Hydrolaten van Biofficina Toscana hebben hun eigen specifieke werking voor probleemgebieden. Het is een basisproduct en kan worden gebruikt in combinatie met andere Biofficina Toscana cosmetica en in het bijzonder de nieuwe en innovatieve shampoo concentraten. Gezicht en lichaam: met kalmerende en herstellende eigenschappen. Het heeft een huid zuiverende werking en verzacht de huid. Dit Hydrolaat wordt daarom aanbevolen voor onzuivere huid en delicate en vlekkerige huid. Het geneest kleine puistjes, verlicht irritatie van insectenbeten en, dankzij de aangename geur, heeft het ook een ontspannen effect.  Haar en hoofdhuid: kalmerend effect op irritaties en  stimuleeert de oppervlakte circulatie van zowel de huid en hoofdhuid. Geur: lavendel natuurlijke aroma. 
Aanbevolen gebruik:   spuit over het gezicht en het lichaam waar nodig . U kunt het ook op uw haar aanbrengen om de haarschubben goed te laten sluiten, waardoor een mooie glans ontstaat. Ideaal om te mengen met alle Biofficina Toscana shampoos, vooral Gentle shapoo concentrate, voor alle haartypes. 
Actieve ingrediënten: pure organische lavendel hydrolaat. Ingrediënten: Lavandula angustifolia water *, natriumbenzoaat, natriumdehydroacetaat, citroenzuur. * van biologische teelt  Dermatologisch getest  

 
 
100 ml Artikelnummer:  BT-0041 

EAN:  8003140490528 
  

  



     

 

 
Rozemarijn Hydrolaat  
Puur biologische Hydrolaat van lokale teelt  

Beschrijving: De Hydrolaten van Biofficina Toscana hebben hun eigen specifieke werking voor probleemgebieden. Het is een basisproduct, maar kan worden gebruikt in combinatie met andere Biofficina Toscana cosmetica en in het bijzonder de nieuwe en innovatieve shampoo concentraten. Gezicht en lichaam: het heeft zuiverend, antiseptisch, samentrekkende en helende eigenschappen. Het regenereert en zuivert vette en onzuivere huid.  Haar en hoofdhuid: het heeft ook een reinigende werking op de huid en hoofdhuid,  bestrijdt roos  en heeft een anti-aging en beschermend effect op het haar.  Geur: natuurlijke rozemarijn aroma. 
Aanbevolen gebruik: te gebruiken op het gezicht en lichaam waar nodig ; we raden verdund gebruik aan voor het gezicht. U kunt het ook op uw haar aanbrengen om de haarschubben goed te laten sluiten, waardoor een mooie glans ontstaat. Ideaal om te mengen met alle Biofficina Toscana shampoos, vooral de Purifying shampoo concentrate, met rebalancing effect op vet haar en haar met roos. 
Actieve ingrediënten: pure organische rozemarijn Hydrolaat  INGREDIËNTEN: Rosmarinus officinalis water *, natriumbenzoaat, natriumdehydroacetaat, citroenzuur.  * van biologische teelt  dermatologisch getest  

 
 
100 ml Artikelnummer:  BT-0042 

EAN:  8003140490511 
  

  



     

 

 
Sage hydrolat  
Puur biologische Hydrolaat van lokale teelt.  

Beschrijving: De Hydrolaten van Biofficina Toscana hebben hun eigen specifieke werking voor probleemgebieden. Het is een basisproduct en kan worden gebruikt in combinatie met andere Biofficina Toscana cosmetica en in het bijzonder de nieuwe en innovatieve shampoo concentraten. Gezicht en lichaam: het is stimulerend, geeft energie en talg regulerend.  Aanbevolen voor seborreïsche huid of de huid gevoelig voor acne, en de vermoeide en verzwakte huid. Haar: aanbevolen voor de geirriteerde hoofdhuid; het is anti-transpirant, rustgevend, stimulerend en versterkend.  Geur: natuurlijke salie aroma  
Aanbevolen gebruik:  te gebruiken op het gezicht en lichaam waar nodig ; we raden verdund gebruik aan voor het gezicht. U kunt het ook op uw haar aanbrengen om de haarschubben goed te laten sluiten, waardoor een mooie glans ontstaat. Ideaal om te mengen met alle Biofficina Toscana shampoos, vooral de volumising shampoo concentrate voor fijn en krullend haar. 
 Actieve ingrediënten: pure organische salie Hydrolaat.  Ingrediënten: scharlei bloem / blad / stengel water *, natriumbenzoaat, natriumdehydroacetaat, citroenzuur.  * van biologische teelt dermatologisch getest  

 
100 ml Artikelnummer:  BT-0043 

EAN:  8003140490498 
   



     

 

 
Cypress hydrolat 
Limited edition! 
Puur biologische Hydrolaat van lokale teelt.  

Beschrijving: De Hydrolaten van Biofficina Toscana hebben hun eigen specifieke werking voor probleemgebieden. Het is een basisproduct en kan worden gebruikt in combinatie met andere Biofficina Toscana cosmetica en in het bijzonder de nieuwe en innovatieve shampoo concentraten. Haar en lichaam heeft adstringerende en anti-bacteriële eigenschappen. Aanbevolen voor de jonge vlekkerige huid, gevoelig voor acne. Daarnaast ondersteunend bij de behandeling van cellulitis, omdat het micro-circulatie van de huid versterkt. Haar: Verzacht de geïrriteerde hoofdhuid te, herstelt en balanceert kwetsbaar, droog  haar. Geur: natuurlijke cipres aroma 
Aanbevolen gebruik:  te gebruiken op het gezicht en lichaam waar nodig ; we raden verdund gebruik aan voor het gezicht. U kunt het ook op uw haar aanbrengen om de haarschubben goed te laten sluiten, waardoor een mooie glans ontstaat. Ideaal om te mengen met alle Biofficina Toscana shampoos, vooral de reinforcing shampoo concentrate voor droog,breekbaar en behandeld haar. 
Ingrediënten:   
100 ml Artikelnummer:  BT-0044 

EAN:  8003140490504 
   



 Hair 
     

 

Conditioning repairing mask  
Voedend, met biologische Toscaanse extra vergine olijfolie voor golvend of krullend haar. 

Beschrijving: Deze geconcentreerde conditioner is effectief en innovatief met de frisse geur van mint. We hebben esterquat (een plant molecuul, vaak gebruikt in biologische conditioners in plaats van de verboden siliconen) vervangen door een andere plant molecuul dat ook biologisch afbreekbaar is, maar met proffesionele prestaties, gecombineert met speciale waxen, biologische Toscaanse extra vergine olijfolie en specifieke organische Toscaanse extracten (klimop, brandnetel, paardenkastanje, salie en tijm) die het masker herstellende en temperende eigenschappen geeft. Dit masker ontwart haar (vooral golvend, krullend, of dun haar), tempert het en maakt het zacht en glanzend, met behoud van volume.  De kwaliteit is vergelijkbaar met de beste siliconen maskers die gebruikt worden in schoonheidssalons, maar dan groen en biologisch! Gebruik het masker in combinatie met onze zachte shampoo. De combinatie van onze haarproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten en het verwijdert onnatuurlijke stoffen zoals siliconen uit uw haar, en geeft uw haar natuurlijke vitaliteit en glans. Geur: frisse vleug van mint en salie (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik: Breng aan op het haar voor het wassen voor een herstellend masker, of na het wassen als een conditioner. Laat het een paar minuten intrekken, daarna grondig uitspoelen. Tevens te gebruiken op de hoofdhuid; de essentiële olie van munt zuivert en verfrist. De uitstekende conditioning is geschikt voor krullend en golvend haar. Het masker voegt volume toe zonder het te verzwaren. 
Actieve ingrediënten: Biologische olijfolie; extracten van organische klimop, brandnetel, paardenkastanje salie en tijm; etherische olie van organische mint. Ingrediënten: Aqua [Water], natriumcocoylsarcosinaat, Disodium Cocoamphoacetate, natriumchloride, cocamidopropylhydroxysultaine, glycerine, natrium glutamaat myristoyl, Lauryl glucoside, Salvia officinalis (Sage) extract *, Hedera helix (klimop) blad / stengel extract *, Thymus vulgaris (Tijm) bloem / blad extract *, Urtica dioica (Nettle) extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, natriumdehydroacetaat, Coco-glucoside, Salvia officinalis (Sage) olie *, Melissa officinalis blad olie *, glyceryloleaat, Melkzuur, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, cinnamylalcohol, Geraniol, Linalool, Citronellol, linalylacetaat. * Van biologische teelt Dermatologisch getest 

 
200 ml Artikelnummer:  BT-0004 

EAN:  8003140490047 
 



 
     

 

 
Active concentrate conditioner:  
Met biologische olijfolie en plantaardige eiwitten uit witte bonen 

Beschrijving: Ons meest geliefde haar product! We hebben in dit product esterquat (de plant molecuul vaak gebruikt in eco-organische conditioners in plaats van de verboden siliconen) met een andere plant molecuul vervangen dat ook biologisch afbreekbaar is, maar met professionele prestaties, gecombineert met speciale waxxen, biologische Toscaanse extra vergine olijfolie, en specifieke biologische Toscaanse extracten. Het resultaat van de speciale, zachte formule is een sterk geconcentreerde conditioner, met uitstekende prestaties, met name geschikt voor steil haar, evenals zeer beschadigd haar. Het geeft het haar meer volume en glans, waardoor het gevoed en zijdezacht aanvoelt. Gebruik de conditioner gecombineerd met onze zachte shampoo. De combinatie van onze haarproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten en het verwijdert onnatuurlijke stoffen zoals siliconen uit uw haar, en geeft uw haar natuurlijke vitaliteit en glans. 
Aanbevolen gebruik: Breng de conditioner aan op de haarlengtes, laat een paar minuten intrekken en spoel dan grondig uit. Perfect tegen klitten en laat het haar glanzen. Bijzonder aanbevolen voor glad, dik of weerbarstig haar dat moeilijk te borstelen is. 
Actieve ingrediënten: Biologische olijfolie; plantaardige eiwitten uit witte bonen (extract); extracten van organische kaasjeskruid, St. Janskruid, kamille en brandnetel; etherische olie van biologische salie.  Ingrediënten: Aqua [Water], Behenamidopropyl dimethylamine, Cetylalcohol, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Sorbitol, Phaseolus vulgaris (boon van de nier) extract, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Hypericum perforatum (Sint-janskruid) bloem / blad / steel extract *, Chamomilla recutita extract *, Urtica dioica (Nettle) extract *, Citrus medica limonum (Lemon) schil olie *, Salvia sclarea (Clary) olie *, glycerine, xanthaangom, Limonene, Linalool, natriumdehydroacetaat, Sodium benzoate , melkzuur, benzylalcohol. * Van biologische teelt dermatologisch getest  

 
 
200 ml Artikelnummer:  BT-0013 

EAN:  8003140490139 
 



 
      

Anti-frizz lotion 
Protective, hair-taming and shining 

Beschrijving: Dit natuurlijke en innovatieve serum is voor kroeshaar, dof, weerbarstig, krullend of steil haar. Het gecombineerde anti-oxidant effect van Uviox®-Oleox® van Chianti druivenschillen en bladeren en Crete Senesi olijven beschermt je haar tegen de oxidatieve stress veroorzaakt door natuurlijke elementen (zoals zon en zout water) en chemische belastingen zoals smog en chloor, en de hitte van haardroger en stijltangen. Het gecombineerde effect van Uviox®-Oleox® is gebaseerd op fenolen die zich binden aan je haar en het haar beschermen tegen UV-geïnduceerde schade en vrije radicalen reacties veroorzaakt door natuurlijke en chemische elementen die je haar beschadigen. Deze gepatenteerde combinatie beschermt je haar tegen externe stress en voorkomt het verlies van glans, waardoor je haar glanzend, gezond en levendig blijft. Met biologische Toscaanse honing, doelgerichte organische Toscaanse extracten van haver, vlas, brandnetel, merg, althea, oliën en plantaardige eiwitten en boters die je haar voeden, waardoor het volume krijgt. Steil haar wordt glanzend, krullend haar wordt zacht, naatuurlijk met een anti -frizz effect. Zijn fruitige-bloemige geur maakt het een genot om te gebruiken. De subtiele geur met een wat zoete en muskusachtige basis blijft hangen in je haar. Geur: Subtiel fruitig-bloemig. 
Aanbevolen gebruik: Sprayen op gewassen, handdoekdroog haar. SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. Het kan ook op de hoofdhuid worden gebruikt en in combinatie met curl lotion. 
Actieve ingrediënten: Uviox® en Oleox®; biologische honing; Ureum; glycerine, organische extracten van haver, vlas, munt, brandnetel, kaasjeskruid, althea; biologische jojoba-olie; soja plantaardige eiwitten; etherische olie van biologische citroen. Ingrediënten: Aqua [Water], Glycerine, lauryllactaat, Behenamidopropyl dimethylamine, Mel / Honey *, Ureum, Gehydrolyseerd druif fruit *, Hydrolyzed olijf fruit *, Simmondsia chinensis (Jojoba) olie *, Avena sativa (haver) zemelen extract *, Linum usitatissimum (Lijnzaad) extract *, Mentha piperita (Peppermint) extract *, Urtica dioica (Nettle) extract *, Gehydrolyseerd soja-eiwit, Malva sylvestris (Mallow) extract *, heemst wortel extract *, Propanediol, Parfum [Fragrance], Citrus limon schil olie *, melkzuur, fenetylalcohol, undecyl alcohol, limoneen, Tetrasodium glutamaat diacetaat. * Van biologische teelt Dermatologisch getest 

  
100 ml Artikelnummer:  BT-0037 

EAN:  8003140490375 
 



 
      

Soft curl lotion 
Protective, natural wavy effect 

Beschrijving: Dit innovatieve, natuurlijke serum is geschikt voor krullend en golvend haar. Het gecombineerde anti-oxidant effect van Uviox®-Oleox® van Chianti druivenschillen en bladeren en Crete Senesi olijven beschermt je haar tegen de oxidatieve stress veroorzaakt door natuurlijke elementen, zoals zon en zout water, en chemische belastingen zoals smog en chloor, en de hitte van haardroger en stijltangen. Het gecombineerde effect van Uviox®-Oleox® is gebaseerd op fenolen die zich binden aan je haar en het beschermen tegen UV-geïnduceerde schade en vrije radicalen reacties veroorzaakt door natuurlijke en chemische elementen die je haar beschadigen. Deze gepatenteerde combinatie beschermt je haar tegen externe stress en voorkomt het verlies van glans, waardoor je haar glanzend, gezond en levendig blijft. Met gerichte organische Toscaanse extracten, salie en rozemarijn water, plantaardige eiwitten en natuurlijke boters en gels, voedt het het haar en zorgt voor een zachte, glanzende krullen zonder dat het plakkerig wordt. Zijn fruitige-bloemige geur maakt het een genot om te gebruiken. De subtiele geur met zoete notities en een muskusachtige basis blijft hangen in je haar. Geur: Subtiel fruitig-bloemig  
Aanbevolen gebruik:  Breng een kleine hoeveelheid aan op gewassen, handdoekdroog haar. Zorg voor een gelijkmatige verspreiding. Het kan worden gebruikt in combinatie met antikroes lotion. Het kan ook gebruikt worden op droog haar om uw natuurlijke slag te accentueren. 
Actieve ingrediënten: biologische plantaardige water van rozemarijn en salie; Uviox®; Oleox®, organische extracten van haver, paardestaart, kaasjeskruid; organische aloe gel; organische shea boter; panthenol, etherische olie van biologische citroen. Ingrediënten: Aqua [Water], Rosmarinus officinalis (rozemarijn) blad water *, Salvia officinalis (Sage) blad water *, glycerine, Hydrolyzed olijf fruit *, Hydrolyzed druif fruit *, Aloe barbadensis blad sap *, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter * gehydrolyseerde soja-eiwit, panthenol, heermoes extract *, Avena sativa (haver) zemelen extract *, Malva sylvestris extract *, Hidroxyethylcellulose, Xanthaangom, natriumdehydroacetaat, melkzuur, ascorbinezuur, Citrus aurantium amara (bittere sinaasappel) fruit extract , Citrus reticulata (Mandarijn) fruit extract, Citrus sinensis schiluittreksel, Parfum [Fragrance], Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, fenethylalcohol, Citroenzuur, Citrus medica limonum (Citroen) schil olie *, Limonene. * Van biologische teelt Dermatologisch getest  



 
 
100 ml Artikelnummer:  BT-0038 

EAN:  8003140490382 
 

 



      

 
PROTECTIVE, VOLUMIZING CONDITIONER 
Beschermend en geeft volume 

Beschrijving: Deze innovatieve conditioner bevat hoge concentraties van de actieve ingrediënten om te ontwarren, te voeden en uw haar te beschermen zonder het te verzwaren, waardoor het licht en klaar voor andere Biofficina Toscana styling producten is. De gepatenteerde Uviox®-Oleox® combinatie doet zijn werk binnen een paar minute en beschermt het haar tegen oxidatieve stress. Het is gebaseerd op fenolen die zich binden aan je haar en het beschermen tegen UV-geïnduceerde schade en vrije radicalen reacties veroorzaakt door natuurlijke en chemische elementen die je haar beschadigen. Deze gepatenteerde combinatie beschermt het haar tegen externe stress en voorkomt het verlies van glans, waardoor het haar glanzend, gezond en levendig blijft. Met biologische olijfolie en sesamolie en gerichte organische extracten, voegt de conditioner volume toe en ontwart het haar. Geur: Subtiel fruitig-bloemig. 
Aanbevolen gebruik: Aanbrengen op de haarlengtes na het wassen, laat gedurende ten minste één minuut laten intrekken en goed naspoelen. Ontworpen voor gebruik in combinatie met Biofficina Toscana's beschermende haarlotions. 
Actieve ingrediënten: Uviox® en Oleox®; biologische olijfolie; organische sesamolie; glycerine, organische of wild geoogste extracten van zoete sinaasappel, citroen, helichrysum, jeneverbes en mirte; etherische olie van biologische sinaasappels; vitamine E. Ingrediënten: Aqua [Water], myristylalcohol, Behenamidopropyl dimethylamine, Glycerine, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Sesamum indicum (Sesame) olie *, Hydrolyzed druif fruit *, Hydrolyzed olijf fruit *, Citrus aurantium dulcis (Orange) bloem extract *, Citrus medica limonum (Citroen) fruit extract *, kerrieplant extract *, Juniperus communis fruit extract *, Myrtus communis extract, Melkzuur, Xanthaangom, benzoëzuur, benzylalcohol, Citrus aurantium dulcis (Orange) schil olie *, Parfum [Fragrance], Dehydroazijnzuur, Limonene, tocoferol. * Van biologische teelt Dermatologisch getest  

 
 
200 ml Artikelnummer:  BT-0040 

EAN:  8003140490405 
 



      

DEFINED CURL LOTION  
Beschermend, voor natuurlijke krul 

Beschrijving: Dit innovatieve natuurlijke serum is voor krullend en golvend haar. De gecombineerde anti-oxidante werking van Uviox®-Oleox® van biologische Toscaanse ingrediënten beschermt het haar tegen de oxidatieve stress veroorzaakt door natuurlijke elementen (zoals de zon en zout water) en spanningen van smog, chloor en de hitte van de föhn en stijltangen.  Het gecombineerde effect van Uviox®-Oleox® is gebaseerd op fenolen die zich binden aan het haar en  beschermt tegen UV-geïnduceerde schade en reacties van vrije radicalen veroorzaakt door natuurlijke en chemische elementen die het haar beschadigen. Deze gepatenteerde combinatie beschermt het haar tegen externe stress en voorkomt het verlies van glans, waardoor het haar glanzend, gezond en levendig blijft. Met gerichte biologische Toscaanse extracten van haver en berken, salie en rozemarijn water, plantaardige eiwitten en natuurlijke boters en gels, wordt het haar gevoed, de krullen getemt en draagt bij aan de verbetering van de natuurlijke vormgeving. Zijn fruitige-bloemige geur maakt het een genot om te gebruiken. De subtiele  zoete geur en een muskusachtige basis blijft hangen in je haar. Geur: Subtiel fruitig-bloemig. 
Aanbevolen gebruik: Breng een kleine hoeveelheid aan op schoon, vochtig haar. Verdeel gelijkmatig en droog het haar. Het kan ook gebruikt worden op droog haar omhet wat levendiger te maken. 
Actieve ingrediënten: biologische rozemarijn en salie, Uviox® en Oleox®, glycerine; organische extracten van berk en haver, soja-eiwit, biologische aloë gel, organische shea boter, etherische olie van biologische citroen. Ingrediënten: Aqua [Water], Rosmarinus officinalis (rozemarijn) blad water, Salvia officinalis (Sage) blad water, glycerine, Hydrolyzed olijf fruit *, Hydrolyzed druif fruit *, Butyrospermum parkii (Shea boter) boter *, gehydrolyseerde soja-eiwit, Betula alba extract *, Avena sativa (haver) zemelen extract *, panthenol, Xanthaangom, Cyamopsis tetragonolobus gom [Cyamopsis tetragonoloba (Guar) gum], Aloe barbadensis blad sap *, Sodium benzoate, natriumdehydroacetaat, melkzuur, citroenzuur, fenetylalcohol , ascorbinezuur, Citrus aurantium amara (bittere sinaasappel) fruit extract, Citrus reticulata (Mandarijn) fruit extract, Citrus sinensis schiluittreksel, Parfum [Fragrance], Citrus limonum schil olie uitgedrukt, Kaliumsorbaat, Limonene. * Van biologische teelt  Dermatologisch getest 

 
 
100 ml Artikelnummer:  BT-0039 

EAN:  8003140490399 
 



      

 

GENTLE SHAMPOO CONCENTRATE 
Voegt glans toe aan alle haartypes 

Beschrijving: Shampoo concentraat, rijk aan actieve ingrediënten met een uitstekende reinigende kracht. Geschikt voor alle haartypes, waaronder  kwetsbaar, fijn en breekbaar haar. Herstelt de glans en vitaliteit. Een speciale mix van plantaardige oppervlakteactieve stoffen en  gloednieuwe, zachte conserveermiddelen maken het zeer zacht. Organische Toscaanse IGP extra vergine olijfolie voedt, reviseert en geeft glans aan uw haar zonder het te verzwaren. Gecombineerd met biologische Toscaanse plantaardige basis extracten van salie, klimop, tijm, brandnetel en kaasjeskruid voor hun kalmerende en zuiverende eigenschappen. De formulering is verder verrijkt met Luminescine®, een gepatenteerd, nieuwe generatie actief bestanddeel met een glans versterkend effect. Inderdaad, Luminescine® is ontworpen om UV-straling absorberen en zet deze om in een nieuwe lichtbron, die direct wordt gegenereerd op het haar, waardoor het stralend glanst. Het wordt verkregen uit bloemblaadjes van Toorts bloemen, een typisch mediterrane plant. In vitro testen tonen aan dat Luminescine ook werkt als een krachtige antagonist van foto-oxidatieve stress, bestrijdt vrije radicalen. Dit is dus een zeer geconcentreerde en innovatieve shampoo, zowel in de formulering als het gebruik ervan! We raden aan de shampoo te verdunnen met water en te combineren met Biofficina Toscana Hydrolats die de verschillende functies te versterken, afhankelijk van de gekozen variant. Om het te verdunnen, hebben we specifieke shampoo applicators gemaakt met indicator niveaus en een dispenser mondstuk om ervoor te zorgen dat het correct gebruikt wordt.  Voor verstandig gebruik van een innovatief product dat voldoet aan de principes van milieuvriendelijke, biologische cosmetica van hoge kwaliteit! De werking is nog efficiënter in combinatie met ons Conditioning repairing masker,  Active conditioner concentraat of de nieuwe Protective volumising conditioner, alsmede met de nieuwe innovatieve Biofficina Toscana styling producten. De combinatie van onze haarverzorgingsproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten, het verwijdert onnatuurlijke stiffen, zoals siliconen uit je haar, terwijl het geven van het waar vitaliteit en glans, dat is allemaal natuurlijk Geur: Frisse vleug citrus van zoete sinaasappel en citroen (van etherische oliën).  
Aanbevolen gebruik: gebruik verdund met water en met alle Biofficina Toscana Hydrolats, met name de Lavendel variëteit. We raden aan de shampoo te verdunnen in onze shampoo applicator volgens de opgegeven niveau’s. 



Actieve ingrediënten: plantaardige oppervlakteactieve stoffen; Luminescine®; organische extracten van salie, klimop, tijm, brandnetel en kaasjeskruid; biologische olijfolie; essentiële oliën van organische zoete sinaasappel en citroen.  Ingrediënten: Aqua [Water], natriumcocoylsarcosinaat, dinatriumcocoamfodiacetaat, cocamidopropylhydroxysultaine, Glycerine, Decylglucoside, Coco-glucoside, glyceryloleaat, Salvia officinalis (Sage) extract *, Hedera helix (klimop) blad / stengel extract *, Thymus vulgaris (Tijm) bloem / blad extract *, Urtica dioica (Nettle) extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Olea europaea (Olive) fruit olie *, Gehydrolyseerd koningskaars bloem, myristyllactaat, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel * olie, Citrus medica limonum (Citroen) schil olie *, fenethylalcohol, Propanediol, Limonene, undecyl alcohol, Tetrasodium glutamaat diacetaat, melkzuur. * van biologische landbouw  Dermatologisch getest  

 
 
150 ml Artikelnummer:  BT-0045 

EAN:  8003140490450 
 



     

 

 
REINFORCING SHAMPOO CONCENTRATE 
Repareert droog, broos en behandeld haar 

Beschrijving: Shampoo concentraat rijk aan actieve ingrediënten met een uitstekende reinigende kracht, voor  droog, broos en behandeld haar. Samengesteld met een bijzondere mix van plantaardige oppervlakteactieve stoffen voor een hydraterend, voedend en herstellend effect.  Het bevat organische Toscaanse honing, specifieke extracten van kaasjeskruid, zonnebloem en olijfbladeren in combinatie met Pentavin®, een innovatief op suiker gebaseerd actief bestanddeel met een vochtinbrengende en kalmerende werking op de huid en haren. Pentavin® in uitspoelbare producten garandeert diepgaande hydratatie, zelfs in lage concentraties, Het voedt en het versterkt het haar en de hoofdhuid. Zoals blijkt uit uitgebreid onderzoek, Pentavitin® bindt aan keratine en verhoogt actief het vochtgehalte in de hoornlaag en dus in de huid in een korte tijd. Op de middellange en lange termijn is het actief tegen de vorming van droge hoofdhuid en irritatie en herstelt de beschermende laag van de huid en hoofdhuid Dit is dus een zeer geconcentreerde en innovatieve shampoo, zowel in de formulering als het gebruik ervan! We raden aan de shampoo te verdunnen met water en te combineren met Biofficina Toscana Hydrolats die de verschillende functies te versterken, afhankelijk van de gekozen variant. Om het te verdunnen, hebben we specifieke shampoo applicators gemaakt met indicator niveaus en een dispenser mondstuk om ervoor te zorgen dat het correct gebruikt wordt.  Voor verstandig gebruik van een innovatief product dat voldoet aan de principes van milieuvriendelijke, biologische cosmetica van hoge kwaliteit! De werking is nog efficiënter in combinatie met ons Conditioning repairing masker,  Active conditioner concentraat of de nieuwe Protective volumising conditioner, alsmede met de nieuwe innovatieve Biofficina Toscana styling producten. De combinatie van onze haarverzorgingsproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten, het verwijdert onnatuurlijke stiffen, zoals siliconen uit je haar, terwijl het geven van het waar vitaliteit en glans, dat is allemaal natuurlijk Geur: frisse geur van citroen en salie (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik: gebruik verdund met water en met alle Biofficina Toscana Hydrolats, met name de Cypres variëteit. We raden aan de shampoo te verdunnen in onze shampoo applicator volgens de opgegeven niveau’s  



Actieve ingrediënten: plantaardige oppervlakteactieve stoffen; biologische honing; Pentavin®; organische extracten van zonnebloem, kaasjeskruid en olijfolie; essentiële oliën van biologische citroen en salie; vitamine E. Ingrediënten: Aqua [Water], ammoniumlaurylsulfaat, Lauryl glucoside, myristyllactaat, Saccharide isomeraat, Mel / Honey *, Helianthus annuus (zonnebloem) zaad extract *, Malva sylvestris (Mallow) extract *, Olea europaea (Olive) extract * , Citrus medica limonum (Citroen) schil olie *, scharlei (Clary) olie *, Glycerine, Benzylalcohol, Limonene, benzoëzuur, Sodium benzoate, Dehydroacetic zuur, tocoferol, Linalool, Citral. * van biologische landbouw  Dermatologisch getest 

 
 
150 ml Artikelnummer:  BT-0046 

EAN:  8003140490481 
 



     

c  

PURIFYING SHAMPOO CONCENTRATE 
Rebalancing effect op vet haar en haar met roos 

Beschrijving: Shampoo concentraat rijk aan actieve ingrediënten met een uitstekende reinigende kracht, voor vet haar en haar met roos. Samengesteld uit een speciaal en specifiek mengsel van plantaardige oppervlakteactieve stiffen die een talg-regulerende, kalmerende en zuiverende werking op de hoofdhuid.  Het bevat gerichte extracten van organische klit, klimop, jeneverbes en berk gecombineerd 
met Alpaflor® Alp-sebum®, een innovatieve actief ingrediënt met een talg-regulerende en anti-inflammatoire werking. Alpaflor® Alp-sebum® is een innovatief, geregistreerd, nieuwe generatie ingrediënt voor het haar en de huid, die ook werkt op de hoofdhuid. Het wordt verkregen uit Alpenwilgenroosje, een plant met uitzonderlijke kalmerende eigenschappen met een bijzonder hoge hoeveelheid Oenothein B 4 flavonoïden. Dit zijn de belangrijkste verbindingen die een talg-regulerende en ontstekingsremmende werking hebben. Oenothein B is ook bekend om zijn anti-oxidant, antibacteriële en antivirale eigenschappen.  Dit is dus een zeer geconcentreerde en innovatieve shampoo, zowel in de formulering als het gebruik ervan!  We raden aan de shampoo te verdunnen met water en te combineren met Biofficina Toscana Hydrolats die de verschillende functies te versterken, afhankelijk van de gekozen variant. Om het te verdunnen, hebben we specifieke shampoo applicators gemaakt met indicator niveaus en een dispenser mondstuk om ervoor te zorgen dat het correct gebruikt wordt.  Voor verstandig gebruik van een innovatief product dat voldoet aan de principes van milieuvriendelijke, biologische cosmetica van hoge kwaliteit!  De werking is nog efficiënter in combinatie met ons Conditioning repairing masker,  Active conditioner concentraat of de nieuwe Protective volumising conditioner, alsmede met de nieuwe innovatieve Biofficina Toscana styling producten. De combinatie van onze haarverzorgingsproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten, het verwijdert onnatuurlijke stiffen, zoals siliconen uit je haar, terwijl het geven van het waar vitaliteit en glans, dat is allemaal natuurlijk Geur: Frisse munt (van etherische oliën). 
Aanbevolen gebruik: gebruik verdund met water en met alle Biofficina Toscana Hydrolats, met name de Rozemarijn variëteit. We raden aan de shampoo te verdunnen in onze shampoo applicator volgens de opgegeven niveau’s.  



Actieve ingrediënten: plantaardige oppervlakteactieve stoffen; Alpaflor® Alp-sebum®; organische extracten van klis, klimop, jeneverbes en berken; essentiële oliën van biologische eucalyptus en munt; vitamine E. Ingrediënten: Aqua [Water], zink coco-sulfaat, Decylglucoside, Coco-glucoside, glyceryloleaat, glycerine, Epilobium fleischeri extract, Arctium lappa wortel extract *, Betula alba schors / extract *, Hedera helix (klimop) blad / steel extract *, Juniperus communis fruit extract *, Eucalyptus globulus blad olie *, Mentha piperita (Peppermint) olie *, Tocopherol, Benzylalcohol, Sorbitol, myristyllactaat, benzoëzuur, Dehydroacetic, melkzuur, Limonene. * van biologische landbouw  Dermatologisch getest 

 
 
150 ml Artikelnummer:  BT-0047 

EAN:  8003140490467 
 



     

 

VOLUMISING SHAMPOO CONCENTRATE 
Beschermend en geeft volume aan golvend, krullend en fijn haar. 

Beschrijving: Shampoo concentraat rijk aan actieve ingrediënten met een uitstekende reinigende kracht, voor golvend, krullend en fijn haar. Bevat specifieke organische extracten waaronder citrus extracten met specifieke volumising eigenschappen, samen met het anti-oxidant effect van Uviox®-Oleox®, met organische Toscaanse grondstoffen, om het haar te beschermen tegen oxidatieve stress. Het gecombineerde effect van Uviox®-Oleox® is gebaseerd op fenolen die zich binden aan het haar en beschermen het tegen UV-geïnduceerde schade en reacties van vrije radicalen veroorzaakt door natuurlijke en chemische elementen die uw haar beschadigen. Deze gepatenteerde combinatie beschermt uw haar tegen  externe stress en voorkomt het verlies van glans, waardoor uw haar er glanzend, gezond en levendig uitziet.  Dit is dus een zeer geconcentreerde en innovatieve shampoo, zowel in de formulering als het gebruik ervan! We raden aan de shampoo te verdunnen met water en te combineren met Biofficina Toscana Hydrolats die de verschillende functies te versterken, afhankelijk van de gekozen variant. Om het te verdunnen, hebben we specifieke shampoo applicators gemaakt met indicator niveaus en een dispenser mondstuk om ervoor te zorgen dat het correct gebruikt wordt.  Voor verstandig gebruik van een innovatief product dat voldoet aan de principes van milieuvriendelijke, biologische cosmetica van hoge kwaliteit!  De werking is nog efficiënter in combinatie met ons Conditioning repairing masker,  Active conditioner concentraat of de nieuwe Protective volumising conditioner, alsmede met de nieuwe innovatieve Biofficina Toscana styling producten. De combinatie van onze haarverzorgingsproducten zuivert uw hoofdhuid van chemische producten, het verwijdert onnatuurlijke stiffen, zoals siliconen uit je haar, terwijl het geven van het waar vitaliteit en glans, dat is allemaal natuurlijk Geur: subtiele vleugvan fruit en bloemen . 
Aanbevolen gebruik: gebruik verdund met water en met alle Biofficina Toscana Hydrolats, met name de Salie variëteit. We raden aan de shampoo te verdunnen in onze shampoo applicator volgens de opgegeven niveau’s.  



Actieve ingrediënten: plantaardige oppervlakteactieve stoffen; Uviox®-Oleox®; organische extracten van sinaasappel, citroen, helichrysum, jeneverbes en mirte Ingrediënten: Aqua [Water], Lauryl glucoside, dinatriumcocoamfodiacetaat, natriumcocoylsarcosinaat, myristyllactaat, Gehydrolyseerd druif fruit *, Hydrolyzed olijf fruit *, Citrus aurantium dulcis (Orange) bloem extract *, Citrus medica limonum (Citroen) schiluittreksel *, kerrieplant extract *, Juniperus communis fruit extract *, Myrtus communis extract *, glycerine, Tetrasodium glutamaat diacetaat, Benzylalcohol, Parfum [Fragrance], fenethylalcohol, propaandiol, undecyl alcohol. * van biologische teelt Dermatologisch getest 

 
 
150 ml Artikelnummer:  BT-0048 

EAN:  8003140490474 
 

 
 



   

    

MY SHAMPOO  
SHAMPOO APPLICATOR, blauw of turquoise 

Beschrijving: 
 Om onze nieuwe shampoo concentraten goed te kunnen gebruiken, hebben we de shampoo applicator ontwikkeld. Daar staan dejuiste niveau’s op aan gegeven voor een  mengsel met water en de BF Hydrolats, afgestemd op uw wensen.  Verkrijgbaar in 2 kleuren zodat u verschillende mengsels kunt maken. Voor verstandig gebruik van een innovatief product dat voldoet aan de principes van milieuvriendelijke, biologische cosmetica van hoge kwaliteit!  
 

250 ml blauw Artikelnummer:  BT-0049 
EAN:  8003140490542 

250 ml turquoise Artikelnummer:  BT-0050 
EAN:  8003140490535 

 

 


