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WAAROM PURITY HERBS? 
 

Onze producten zijn vervaardigd met wilde IJslandse kruiden, 
bekend om hun uitzonderlijk heilzame

 eigenschappen.

Geen chemische conserveermiddelen, parabenen of  
synthetische parfums.

100 % ZUIVER

BIJ PURITY HERBS, MAKEN WE 100%  
NATUURLIJKE VERZORGINGSPRODUCTEN  

We vervaardigen unieke combinaties van 
hand-geplukte kruiden, zuiver bronwater en 

etherische oliën.

Vele jaren onderzoek waren nodig om de juiste  
    samenstelling van verschillende kruidenextracten te  

vinden en elk product levert dan ook specifieke  
zichtbare resultaten op.

 Purity Herbs gebruikt enkel eco-vriendelijke 
ingrediënten en wordt niet  getest op dieren.

ONZE FILOSOFIE 

Bij Purity Herbs geloven we dat wat je op je huid smeert zo 
zuiver en natuurlijk moet zijn dat je het ook durft op te eten- 

dat is precies wat onze producten zijn. 

Wij respecteren onze natuur en dragen er zorg voor.  
Als we kruiden oogsten, halen we slechts een klein stukje 

weg zodat de plant zonder moeite verder kan groeien. 

Al onze producten worden met de hand gemaakt. In ons 
kleine bedrijfje gebruiken we geen machines en we zijn dit 

ook niet van plan in de toekomst. Op deze manier dragen wij 
zorg voor onze aarde, beperken onze ecologische  

voetafdruk tot het minimum, en schenken elk product het 
respect en de liefde die het verdient.

100% NATUUR UIT IJSLAND
VOOR WIE ZICHZELF HET BESTE 

GUNT

www.purityherbs.org

WAT ZIT ER IN? 
 

Een overvloed aan zorgvuldig gelesecteerde,  
geneeskrachtige IJslandse kruiden

ALS BASIS EEN UNIEKE SAMENSTELLING 
VAN:

Avocado Olie: Diep voedend en rijk aan vitamine  A,B,D en E. 
Zeer geschikt voor droge huid. 

 
Goudsbloemolie: Verzachtend, reinigend en zeer heilzaam 

bij huidproblemen.

Sheaboter: Verzacht en verzorgt een beschadigde huid, 
boordvol vitamine E.

Tarwekiemolie: Werkt huidherstellend en is rijk aan 
vitamine E.

Zoete Amandelolie: Bevat waardevolle vetzuren die 
makkelijk door de huid worden opgeomen en haar verzorgen 

en verzachten.

Jojobaolie: Huidherstellend, vochtregulerend en rijk aan 
anti-oxidanten.

Zuivere bijenwas: Werkt verzachtend voor de huid, helend en 
verzorgend.

Squalane: Helpt vocht vast houden en zorgt dat alle
 ingrediënten beter worden opgenomen. Iets waar u beslist 

eens meer moet over weten!



PURITY HERBS PRODUCTEN VOOR ALLE 
LEEFTIJDEN EN ALLE HUIDTYPES

GEZICHTSVERZORGING HUIDPROBLEMEN

LICHAAMSVERZORGING

Reinigingsmelk
Deze zeepvrije reinigingsmelk verwijdert 
make-up van zowel het aangezicht als 
rond de ogen en houdt de huid zacht en 
gevoed. 
Zeepkruid, Kamille, Goudsbloem
125ml  €  19,95

VOOR WIE ZICHZELF HET BESTE GUNT  ONTDEK DE KRACHT VAN DE 
IJSLANDSE NATUUR

Reinigingstonic
Een zachte reinigingstonic met citrus en 
kruiden die de huid verfrist, make-up 
resten verwijdert en de poriën verfijnt. 
Sinaasappel, Jasmijn, Kamille 
125ml  €  17,95

Gezichtsserum
Geconcentreerd gezichtsserum dat de 
huid voedt en verzacht en een extra boost 
geeft aan een vermoeide en 
verouderde huid. Een absolute aanrader! 
Duindoorn, Tumanu, Rozenhout
30 ml  €  35,95

Oogcrème
Vochtinbrengende crème die vorming 
van fijne lijntjes helpt voorkomen. Bevat 
tarwekiemolie, boordevol vitamine E en 
bijzonder voedend voor droge plekken 
rond de ogen.
Ogentroost, Mirre, Wilde Kamille 
30ml  € 24,95

24 Urencrème
Een crème die 24 uur lang beschermend 
en vochtinbrengend werkt en je huid 
voedt en verzacht.  
Is vooral geschikt voor de jonge huid.
Kamille, Rode klaver, Citroen
50 ml € 30,95 

Herbal Wonder
Deze aangezichtscrème is zacht en
rustgevend voor een droge, extreem
gevoelige en snel geïrriteerde huid. 
Parfumvrij en rimpelherstellend. Wordt
ook aangeraden bij rosacea en eczeem.
Kamille, IJslands Mos, Duindoorn
50 ml € 41,50 

Rozenwonder
Een luxe en voedende gezichtscrème 
voor een rijpere en/of droge huid.
Rozenhoutolie, Duindoorn en Tamanu 
werken rimpelherstellend en de crème 
versoepelt de huid.
Tumanu, Rozenhout, Herderstasje 
50 ml  €  39,95

Viking Balsem
Een zalf boordevol kruiden en derhalve 
voor veel toepassingen: Insectenbeten,
diverse huidirritaties, acné, aambeien, 
littekens, blaren, blauwe plekken, jeuk,
eczeem, brandwonden, aften, enz.  
Stinkende Gouwe, Duizendblad, Tea Tree 
60ml  €  24,95

Wondercrème
De eerste crème die ooit werd 
vervaardigd en effectief  bij allerlei 
huidproblemen zoals droge huid, 
ontstekingen, puistjes, brandwonden en 
zelfs geschikt op open wonden! 
Duizendblad, Rode Klaver, IJslands Mos
50 ml  €  31,95

Skin Roller 
Voor het opdrogen, reinigen en 
ontsmetten van kleine wondjes en zeer 
effectief bij het behandelen van puistjes. 
Werkt kalmerend bij insectenbeten.
Kamille, Smeerwortel, Zeepkruid
10ml  €  12,95

Haaiencrème
De crème beschermt een beschadigde 
huid, verzacht de droge en gevoelige huid 
en bijzonder nuttig bij allerlei 
huidirritatie en huidproblemen.
Boordevol Vitamine E en Squalane 
Haaienleverolie, Vrouwenmantel, Kamille 
50 ml  €  31,95

Ocean Wonder 
Gezichtscrème voor de huid die wat extra 
verzorging kan gebruiken zoals een 
gecombineerde huid. Bevat algen en 
haaienleverolie, rijk aan Vit. A, D en E die 
de celvernieuwing stimuleren. 
Kamille, Bruine Alg, Kamfer 
50 ml  €  31,95 

GEZICHTSVERZORGING


