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De vier bijzondere natuurlijke Skalariscrèmes 
 

Dagcrème 
De Skalaris dagcrème beschermt en verzorgt de 
huid de hele dag. Het trekt snel en gemakkelijk in 
de huid en is een ideale basis voor make up. De 
actieve ingrediënten stimuleren de doorbloeding 
en stofwisseling hetgeen een huidverjongende 
werking heeft. 
 
 
 
 

Ingrediënten:  
water*, zeewier, olijfolie *, zwarte komijnzaadolie *, kruidenwas ***, wolvet, zeezout, vitamine E, 
frambozenpitextract, granaatappelpitextract, rozemarijnbladextract, zeoliet, citroenzuur, zilvercitraat, 
litseaolie *, palmarosaolie*, lactoccocus lactisferment,  aminozuur, citral**, linalool**, geraniol**, 
limonene**. 
 

Nachtcrème 
De Skalaris nacht crème is een vocht inbrengende 
crème die de natuurlijke nachtelijke 
herstelprocessen van de huid ondersteunt. Dankzij 
de extra verzorgende werking van de natuurlijke 
ingrediënten wordt herstel van de huidstructuur 
ondersteund, worden bestaande rimpels 
verminderd en lijnen verzacht. Regelmatig gebruik 
van deze crème voorkomt het ontstaan van 
nieuwe rimpels. 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten:   
water, olijfolie *, zeewier, wolvet, gele bijenwas*, zwarte komijnzaadolie *, kruidenwas***,zeezout, 
zeoliet,vitamine E*, rozemarijnbladextract *, magnesiumchloride, lavendelolie *, laurierbladolie *, 
citroenzuur, zilvercitraat, lactoccocus lactisferment, lysine, aminozuur, linalool**, limonene**. 
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Revitaliserende crème  
De revitaliserende crème is ontwikkeld om de 
structuur van de huid te herstellen waardoor een 
stralende en gezonde huid ontstaat. De actieve 
extracten van natuurlijke oliën en andere 
natuurlijke biologische ingrediënten hebben 
krachtige anti-oxidatieve eigenschappen die een 
huidbeschermende werking hebben tegen vrije 
radicalen en de natuurlijke vetbeschermingslaag 
stimuleren. 
 

 
Ingrediënten:  
water, zeewier, olijfolie*, gele bijenwas *, wolvet, zeoliet, kruidenwas ***, zwarte komijnzaadolie*, 
zeezout, vitamine E *, rode zonnehoedextract, berberisextract, grote engelwortelextract, 
magnesiumchloride, * rozemarijnbladextract, lavendelolie *, laurierolie *, citroenzuur, zilvercitraat, 
nisine,  lactoccocus lactisferment, polyepsilon lysine (aminozuur), linalool**, limonene**. 
 

Crème voor de gevoelige 
huid 
De crème voor de gevoelige huid bevat een 
combinatie van ingrediënten die hydrateert en 
actief werkt aan verzorging en bescherming van de 
gevoelige huid, waardoor de huid er natuurlijk 
zacht, glad en gezond uit gaat zien. Dankzij de 
volledig natuurlijke ingrediënten is de crème 
effectief en zacht om te gebruiken. 
 

 
Ingrediënten:   
water, zeewier, olijfolie *, wolvet, gele bijenwas *, kruidenwas ***, kamillebloemextract *, duizendblad 
extract, zeezout, zeoliet, vitamine E *, magnesiumchloride, rozemarijnbladextract *, kokosolie, 
citroenzuur, zilvercitraat, lactoccocus lactisferment, polyepsilon lysine (aminozuur),  linalool**,  
d-limonene**. 
 
*  Ingrediënten van gecertificeerde biologische landbouw 
**   Ingrediënten van natuurlijke essentiële oliën 
*** een natuurlijke emulgerende was  
 

 

Skalaris crèmes voldoen aan de strengste kwaliteitscriteria, en dat voel je.   

Alle ingrediënten zijn van natuurlijke plantaardige herkomst en onbewerkt. Ze bevatten geen fragrance, 
parfums, chemische emulgaturen en conserveringsmiddelen, parabenen, sulfaten, petrochemische 
bestanddelen, siliconenolie, ethanolamines, Sodium Lauryl Sulfaat (SLS), synthetische kleurstoffen of 
phtalaten, acetaldehyd, bisphenol, geen ingrediënten van dierlijke oorsprong en zijn dierproefvrij. 

Het productieproces en het reinigen van de machines gebeurt uitsluitend met natuurlijke producten. 
 De verpakking is duurzaam en licht, volledig hergebruikbaar en zorgt ook na opening van de verpakking 
voor een luchtdichte hygiënische afsluiting. Crèmes behouden hierdoor langer hun zuivere kwaliteit.  

 

 


