Drukfouten voorbehouden. Rituals Cosmetics 2010 © Alle auteursrechten
en overige intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Filosofie

Ontdek de wereld van

Geluk zit in de kleine dingen. Het is onze passie om van je
dagelijkse routines bijzondere rituelen te maken. Onze producten

zijn geïnspireerd op Oosterse schoonheidsrituelen met geuren
gecreëerd door de beste parfumeurs ter wereld.

Ayurveda

Het traditionele schoonheidsritueel uit India

Your body. Your soul. Your rituals.
Kijk voor meer informatie op www.rituals.com
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Schoonheid
in balans
Ontgiftende
lichaamsklei

Rijk en romig
badschuim

Sensationeel
doucheschuim
Super zachte
badolie

Verzachtende
douchecreme‘

Onze 3-in 1
voetscrub

Detox Ritueel: 5 stappen

Ultra voedende
‘
bodycreme

Himalaya
zoutscrub

Voedende
lichaamsolie

Ayurveda is een holistische leefwijze uit India, gericht op het in
balans brengen van lichaam, geest en ziel. Het Ayurvedische
ritueel begint met reiniging van je lichaam door het te ontgiften.
Daarna kunnen lichaam, geest en ziel worden verzorgd. Op
basis van deze eeuwenoude Ayurvedische principes heeft
Rituals een reeks producten ontwikkeld. Vanaf nu is het
mogelijk om dit bijzondere ritueel thuis te ervaren!
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Volgens de Ayurvedische traditie begint je reinigingsritueel bij je
voeten. Door je voeten met Yogi Secret te scrubben en
masseren, voelt je lichaam geaard en je geest in balans. Breng
vervolgens de lichaamsklei Himalaya Clay aan op je droge huid
en laat drie minuten rusten voor totale zuivering. Spoel je
lichaam af met de weldadig zachte Yogi Flow doucheschuim.
Verwijder vervolgens je dode huidcellen met de verfrissende
Himalaya Wisdom zoutscrub. Je lichaam is nu optimaal voorbereid
op verzorging met Honey Touch, de ultra voedende bodycrème.

Ontspannend Bad Ritueel: 4 stappen
Begin dit hemelse ritueel door je lichaam te ontgiften met
Himalaya Clay – een ontspannende klei die je op je droge huid
aanbrengt. Spoel je lichaam af met Yogi Flow, een sensationeel,
zacht doucheschuim. Neem nu de tijd voor ontspanning van
lichaam en geest in een warm bad met Honey Harmony: een
huidverzachtende badolie verrijkt met Indiase Roos en Himalaya
Honey. Rond het ritueel af door je lichaam te masseren met
voedende Shanti Chakra lichaamsolie.

Puur & natuurlijk

Basilicum

Heilige Basilicum is het Indiase geheim voor
een lang en gezond leven. Het werkt zuiverend en
verhoogt het energieniveau.

Indiase Roos

Indiase Roos is een symbool van puurheid en
liefde. De kalmerende geur van rozen stimuleert
een positieve houding.
Zoete Amandelolie voedt en verzacht je huid.
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