Relaxan® parfum producten
webshop.aquamasswellness.com

De parfumoliën en kruidenextracten
zijn speciaal ontworpen om te gebruiken in
bubbelbaden, sauna’s of stoombaden.
Vanwege de hoge extracten concentratie,
zijn de producten zeer zuinig in gebruik en
geven een aangename geur.
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STOOM BAD MELK

SPECIAAL
voor zwembaden, sauna’s,
infraroodcabines en stoombaden

Aromatiserende vloeistof voor sauna’s en
Turkse baden. Deze stoombadlotion bevat geparfumeerde oliën en plantaardige extracten
die een aangename en frisse geur creëren in
uw stoombad.
Eigenschappen: Stoom Bad Melk bestaat uit
geparfumeerde oliën en planten die een verzachtend en opwekkend effect hebben op het
ademhalingsstelsel.
Toepassing: Stoom Bad Melk is een concentraat dat uitsluitend in verdunde
vorm wordt gebruikt. Aanbevolen dosering: 1 liter Stoom Bad Melk voor 10
liter water (1:10). Is uitsluitend geschikt voor automatische dosering.
Beschikbaar in de volgende geuren:
eucalyptus, munt-eucalyptus, den en lavendel

AROMATHERAPIE INFRAROODCABINE
Kalmeert en activeert de ademhaling.
Toepassing: Verwarm de cabine voor tussen 45° en
55° C. Houd de pot enkele seconden met het deksel
naar onder. Open de pot en zet hem op een geschikte plaats in de cabine (in het onderste gedeelte,
bijvoorbeeld onder het bankje). Ongeveer 5 minuten volstaan om het parfum in de hele cabine te verspreiden. Neem de pot weg en sluit hem af,
zodat u hem later opnieuw kunt gebruiken.

Aarschotsesteenweg 662
3012 Wilsele (Leuven)
Tel. /Fax: +32 16/46.57.46
info@aquamass-wellness.com
Open van maandag tot en
met zaterdag
van 10u tot 12u30
en van 13u30 tot 17u.
(op afspraak)

Beschikbaar in de volgende geuren:
eucalyptus, munt-eucalyptus, den, lavendel en rozemarijn
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SAUNA PARFUM
Het sauna parfum van RELAXAN werd speciaal ontwikkeld
voor gebruik in Finse sauna’s. Het bestaat uit geparfumeerde oliën die in uw sauna een opwekkende geur creëren. Het
is zeer doeltreffend wegens de hoge concentratie van het
parfum.
Toepassing: 1:15 verdunnen met water en op de warme
stenen gieten.
Beschikbaar in de volgende geuren: eucalyptus, munt-eucalyptus, den, lavendel en rozemarijn en anijs

webshop.aquamasswellness.com

BAD PARFUM

SPECIAAL VOOR ZWEMBADEN

Relaxan Bad parfum verzorgt lichaam en geest. Het
bestaat uit zorgvuldig geselecteerde planten en
geparfumeerde oliën en is geschikt voor een aromatherapiebehandeling.

BAD ZOUT VAN DE DODE ZEE

BIO-HERB BAD ZOUT
Bij toevoeging aan een bad dient het zout van de
Dode Zee als scrubbing. De dode huidcellen worden
verwijderd en de bloedsomloop verbeterd.

Het slib en het zout van de Dode Zee bevatten
talloze minerale zouten en oligo-elementen
en ze hebben de hoogste concentratie magnesium en kalium van alle zeewaterbronnen ter wereld. Ons lichaam kan deze stoffen absorberen via de
poriën, waardoor we een soepele en zijdezachte huid krijgen.
Eigenschappen: de badzouten van de Dode Zee zijn speciaal ontwikkeld
voor gebruik in zwembaden en hydromassagebaden en hebben een zuiverend en relaxerend effect. Kalium verstevigt de huid en magnesium versterkt de spieren. Ze zijn bijzonder heilzaam voor de huid in geval van psoriasis en eczeem.
Ingrediënten: Zouten van de Dode Zee, geparfumeerde oliën
Toepassing: Voor een bad 5 eetlepels badzout oplossen in water op een temperatuur van 36° - 38° C. Duur van het bad: 15 tot 20 minuten. Uitsluitend voor
extern gebruik. Is ook geschikt voor een lichaamspeeling.
Beschikbaar in de volgende geuren: munt, sering, citroen, hyacint,
eucalyptus, sinaasappel, kamperfoelie, vanille, rozemarijn, natuur, groene thee,
roos, lavendel en orchidee

Toepassing: Voor een bad 25 ml Bad parfum oplossen in water op een temperatuur van 36° - 38° C.
Beschikbaar in de volgende geuren: eucalyptus, orchidee,
den, lavendel, jasmijn, roos, sering, hyacint, rozemarijn, groene thee, kamperfoelie en meiklokje

Een bad met BIO-Herb Bad Zout (badzouten met
biologische planten) opent de poriën, zodat die
de verontreinigende stoffen kunnen loslaten en
tegelijk de plantaardige extracten kunnen absorberen. Het resultaat: een zijdezachte huid en een
gevoel van diepe relaxatie en welzijn.
Eigenschappen: De badzouten van de Dode Zee
zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in badkuipen en hebben een zuiverend en relaxerend affect. Kalium verstevigt de huid
en magnesium versterkt de spieren. De plantaardige extracten zorgen voor een
totale relaxatie en dragen bij tot innerlijke rust en evenwicht. Is niet aanbevolen
voor gebruik in zwembaden en hydromassagebaden.
Ingrediënten: Zouten van de Dode Zee, biologische planten
Toepassing: Voor een bad 5 eetlepels badzout oplossen in water op een temperatuur van 36° - 38° C. Duur van het bad: 15 tot 20 minuten. Uitsluitend voor extern gebruik. Is ook geschikt voor een lichaamspeeling. Na gebruik de badkuip met
warm water uitspoelen om de resten van het product te verwijderen.
Beschikbaar in de volgende geuren: wilde bloemen, melisse, kamille, pepermunt, lavendelbloemen en sinaasappelschil

Natuurlijk product zonder
chemische additieven

STOOMBADSPRAY 

CONCENTRAAT VOOR KLEINE STOOMBADEN

RELAXAN Stoombadspray voor sauna’s en kleine stoomcabines bestaat uit geparfumeerde oliën die een aangename
geur geven aan het stoombad. Hij is kalmerend en verfrist het
ademhalingsstelsel. Uitsluitend voor manuele dosering. De
spray is zeer doeltreffend wegens zijn sterke aromaconcentratie.
Toepassing: Stoombadspray is een concentraat en wordt onmiddellijk in de waterdamp gebracht. Zodra de temperatuur van de
cabine 40°C bereikt, het concentraat verstuiven in de waterdamp.
De spray gebruiken totdat de gewenste geursterkte is verkregen.
Dit product beantwoordt aan de normen van de IFRA.
Beschikbaar in de volgende geuren: eucalyptus, munt, munteucalyptus, den, rozemarijn en lavendel

