
Art.       
Nr.

Naam Kwaliteit Omschrijving Samenstelling
EUR
50ml

5330 Clarifying Bio
Zacht tonicum van hydrolaten en aloë vera, zuivert en verlevendigt een 
gevoelige huid.

Hydrolaten van citroenverbena, salie, rozemarijn borneol, 
lavendel Haute Provence, Roomse kamille, …

6,35*

5320 Deep Cleansing Bio
Zuiverend tonicum van hydrolaten en aloë vera, voor een diepe reiniging van de 
huidporiën.

Hydrolaten van salie, pepermunt, laurier, tijm linalol, 
lavendel, …

6,35*

5340 Lifting Bio
Tonicum van hydrolaten, etherische olie en aloë vera. Verstevigt, tonifieert en 
beschermt de huid.

Hydrolaten van roos, hamamelis, lavendel, cisteroos, … en 
EO geranium.

7,70*

5310 Moisturizing Bio
Hydraterend tonicum van hydrolaten en aloë vera, voor een soepele tonus van 
de huid.

Hydrolaten van rozemarijn borneol, oranjebloesem, tijm 
linalol, lavendel, …

6,35*
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30ml

5815 Balancing Bio Geschikt voor elk huidtype en aanbevolen voor de gemengde huid. Sandelhout, rozemarijn cineol, wortelzaad, vetiver, … 10,65*

5805 Cleansing Bio
Synergie die de poriën diep reinigt. Aanbevolen voor de gemengde en de vette 
huid, bij acné, …

Spijklavendel, munt, strobloem, salie, … 10,65*

5830 De Luxe Bio
Bijzonder effectieve, fijn geurende synergie die de gelaatshuid verstevigt en 
herstelt.

Turkse roos, jasmijn abs., ylang ylang, … 10,65*

De prijzen aangeduid met een asterix geven de artikelen aan die doorgaans vlot leverbaar zijn in België.

Flora gelaatslotions

Oshadhi gelaatslotions zijn samengesteld uit hydrolaten, aloë vera en een weinig ethanol.

Natuurlijke gelaatsverzorging

Flora gelaatsoliën

Oshadhi Flora gelaatsoliën bestaan uit een synergie van etherische oliën gemengd in waardevolle, voedende draagoliën zoals rosa rubiginosa, calophyllum, jojoba en centella olie,                                    
bekend om hun regenererende effecten op de huid. Ze corresponderen met verschillende huidtypes.
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5865 Detoxifying Bio
Specifieke synergie die de huid helpt toxines vrij te geven en weerstand te 
bieden tegen bacteriën en onzuiverheden (puistjes, acné, …)

Tijm, cipres, atlasceder, … in jojoba olie 8,60*

5800 Lifting Bio
Huidverstevigende en -herstellende synergie. Bevordert de celregeneratie van 
het epidermis, verlevendigt en verjongt de huid. 

Roosgeranium, palmarosa, cisteroos, wierook, ho-hout, … 10,65*

5820 Moisturizing Bio
Synergie voor de droge huid. Voedt, hydrateert en beschermt tegen droogte en 
koude.

Sandelhout, patchouli, atlasceder, cananga, vetiver, … 10,65*

A5805 Omega De Luxe Bio Voor de rijpere en veeleisende huid. Ter preventie van veroudering van de huid.
Damastroos, roosgeranium, palmarosa, niaouli, jojoba 
olie, rosa rubiginosa olie, …

16,80*

5855 Purifying Bio
Fijn geurende synergie met strobloem, voor een huidzuiverend effect en ter 
behoud van een gezonde teint.

Lavendel hoogland, palmarosa, ho-hout, strobloem, 
spijklavendel, guldenroede … in jojoba olie

10,05*

5810 Sensitive Bio
Herstelt en versterkt de natuurlijke bescherming van een gevoelige, geïrriteerde 
huid.

Lavandin sweet, mirre, duizendblad, Marokkaans 
boerenwormkruid, guldenroede, …

10,65*

5870 Sun Bio
Specifieke synergie die het gelaat verzorgt na een zonnebad of een teveel aan 
UV-stralen.

Tea tree m.a., spijklavendel, … in jojoba olie, rosa 
rubiginosa en centella olie

8,60*

Art.        
Nr.
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EUR
30ml

5841 Jojoba Jasmijn Bio
Hydrateert de droge en rijpere huid. De etherische olie van jasmijn reguleert de 
vrouwelijke hormoonhuishouding en brengt zo de huid in evenwicht. Haar 
antiseptische kwaliteiten werken ondersteunend bij acné en een té vette huid.

Jasmijn sambac 3% in pure jojoba olie 12,50* 31,55*

5845 Jojoba Roomse kamille Bio
Kalmeert en zuivert de huid; te gebruiken bij acné, eczeem, een overgevoelige 
huid en couperose.

Roomse kamille 3% in pure jojoba olie 10,05* 25,40*

5842 Jojoba Neroli Bio
Geschikt voor elk huidtype en specifiek voor de gevoelige en rijpere huid. 
Stimuleert de aanmaak van nieuwe huidcellen en verbetert de elasticiteit van de 
huid.                                                                                                                                      

Neroli 3% in pure jojoba olie 12,50* 31,55*

5840 Jojoba Roos Bio
Geschikt voor elk huidtype en specifiek voor de droge, gevoelige en oudere 
huid. Gaat rimpels tegen, herstelt de natuurlijke vochtbalans van de huid, 
vermindert roodheid bij couperose en werkt antiseptisch bij zweertjes en acné.

Damastroos 3% in pure jojoba olie 17,65* 44,90*

Gelaatsoliën Queens in Jojoba

Natuurlijke gelaatsverzorging

Flora gelaatsoliën

De voedende en hydraterende jojoba olie, verrijkt met pareltjes uit de aromatherapie. Te gebruiken als gelaatsolie of als zacht parfum.
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6315 Rosa rubiginosa Jasmijn Bio Hydraterende en huidregenererende olie met de fijne jasmijngeur.
Rosa rubiginosa olie met Egyptische jasmijn abs. en ylang 
ylang

20,40*

6310 Rosa rubiginosa Queen Bio Hydraterende en huidregenererende olie met anti-aging effect.
Rosa rubiginosa en duindoornolie met roosgeranium, 
palmarosa, Damastroos, …

22,35*

6317 Wildrose De Luxe Bio
Hydraterende en huidregenererende olie met anti-aging effect die het gelaat 
mooi ontspant.                

Rosa rubiginosa olie met Damastroos, neroli, cisteroos, … 25,60*

Art.        
Nr.

Naam Kwaliteit Omschrijving Samenstelling EUR

3330 Gezichtstonic Bio
Hydrateert, verfrist en tonifieert de huid. Een geschikte voorbereiding voor de 
verdere gelaatsverzorging.

Sandelhout, roos, ylang ylang, lavendel, rozenhydrolaat, 
aloë vera, …

100ml 19,65*

3310 Oogcrème Anti-Age Bio Een zachte, diep voedende crème voor de delicate huidzone rond de ogen. Chiazaadolie, arganolie, avocado olie, aloë vera, kamille, … 15ml 26,50*

3350 Gezichtsserum Anti-Age Bio
Dit zijdezachte serum herstelt de natuurlijke vochtbalans en huidtonus en helpt 
rimpels vervagen.

Lavendel, bergamot, magnolia, copaiba balsem, 
granaatappelpitolie, arganolie,  …

30ml 26,50*

3310
Gezichtscrème Natural Skin 
Lightener

Bio
Hydraterende en voedende gezichtscrème voor een natuurlijke uitstraling van 
elk huidtype.

Basilicum, citroenmirte, roosgeranium, lavendel, 
arganolie, aloë vera, …

50ml 24,90*

Deze bio cosmeticalijn is samengesteld uit hoogwaardige natuurlijke basiscrèmes, gemengd met kostbare en zorgvuldig geselecteerde Oshadhi etherische oliën en hydrolaten.                                       
Er zijn uitsluitend voedselemulgatoren en natuurlijke geur-, kleur- en conserveermiddelen gebruikt.

Natuurlijke gelaatsverzorging

Gelaatsoliën Royal

Anti-aging gelaatsoliën op basis van de hydraterende en huidregenererende rozenbottelolie, verrijkt met een fijne synergie van bloemengeuren.

Gelaatsverzorging op crèmebasis
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