
WARRIOR QUEEN – Kókuszos testvaj 

Warrior Queen, a mélyhidratáló hatású testvajunk. Organikus hatóanyagainak köszönhetően, mint a 
ghánai shea- és kakóvaj – egyszerre hidratál, ápol és véd. Igazoltan hatásos a száraz, fakó, 
repedezett és megszürkült bőrön. Visszaadja annak vitalitását és feltölti a szükséges nedvességgel. 
E-vitamin tartalmának köszönhetően fényt és puhaságot ad. A szőlőmag kivonat halványítja a 
ráncokat, lassítja a bőr öregedési folyamatait, a barackmagolaj pedig növeli rugalmasságát, emellett 
mélyen táplál. A testvaj bőrödön áttetsző, könnyen beszívódik, így arckrémként is használhatod, 
reggel, sminkelés előtt és éjszakai krémként is. Az Ashanti minden összetevője gondosan válogatott, 
jótékony hatású, melyek egészségessé varázsolják bőrödet. Különösen tartós, természetes 
kókuszillatától leszel igazán vonzó.

Beauty made simple.

Tulajdonságok: 
• üvegtégely, 120 ml
• textúra: könnyű, vajas állagú
• illat: kókuszos
• szín: az üvegben fehér, a bőrön áttetszővé válik
• nappali/esti: mindkettő

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Védi és egyensúlyban tartja a bőr hidratáltságát: organikus kókusz- és sheavaj.
• Nyugtatja és regenerálja a száraz, megviselt bőrt.
• Gyógyítja és ápolja a bőrt: méhviasz
• Fényességet és puhaságot ad:  A-, C- és E- vitaminok.
• Könnyen beszívódik.
• Védi a bőrt a kiszáradástól minden éghajlaton és évszakban.
• Könnyen kezelhető.
• Látható és érezhető hatás már pár nap használatot követően.

Használata ajánlott:
Minden bőrtípushoz, különösen extra száraz és száraz bőrre.

Használata: 
A szükséges mennyiséget masszírozd a bőrödbe reggel és este. Arckrémként is használható.

Összetevők:
Aqua (Víz), 
Butyrospernum Parkii (Sheavaj), 
Theobroma Cacao (Kakaóvaj), 
Cocos Nucifera (Szűz kókuszolaj),  
Tocopherols (E-vitamin), 
Prunus Armeniaca Kernel Oil (Barackmagolaj),  
Cera Alba (Méhviasz), 
Vitis Vinifera (Szőlőmag kivonat), 
Aloe Barbadensis  (Aloe vera gél), 
Styrax Benzoin (Benzoe tinktúra)  
Kókusz illatolaj, 
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).  

100% természetes összetevők – organikus farmokról.  
Érzékeny bőrűek is biztonsággal használhatják.
Hivatalosan elismert összetevők.
Növényi alapú, hidegen préselt olajokat tartalmaz.
Gőzzel desztillált gyógyászati minőségű illóolajok.
Újrahasznosított üvegek, újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolás.
Állatokon nem tesztelt.



WARRIOR KING - Testvaj férfiaknak 

Warrior King, a mélyhidratáló hatású testvajunk. Organikus hatóanyagainak köszönhetően, mint a 
ghánai sheavaj, és a kakakóvaj – egyszerre hidratál, ápol és véd.  Igazoltan hatásos a száraz, fakó, 
repedezett és megszürkült bőrön, visszaadja annak vitalitását és feltölti a szükséges nedvességgel. 
Fényt és puhaságot E-vitamin tartalmának köszönhetően ad. Barackmagolaj tartalma növeli a bőr 
rugalmasságát, mélyen táplál. A benne lévő lenolaj bőrnyugtató hatású. A bőrön áttetsző, könnyen 
beszívódik így az arcodon és az egész testeden használhatod. Az Ashanti minden összetevője 
gondosan válogatott, jótékony hatású, melyek egészségessé varázsolják bőrödet. Különösen tartós, 
természetes kókusz és citrus illatával tesz igazán vonzó férfivá.

Beauty made simple.

Tulajdonságok: 
• üvegtégely, 120 ml
• textúra: könnyű, vajas állagú
• illat: kókuszos, citrusos
• szín: az üvegben fehér, a bőrön áttetszővé válik
• nappali/esti: mindkettő

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Védi és egyensúlyban tartja a bőr hidratáltságát: organikus kókusz- és sheavaj
• Nyugtatja és regenerálja a száraz, megviselt bőrt.
• Gyógyítja és ápolja a bőrt: méhviasz
• Fényességet és puhaságot ad:  A-, C- és E- vitaminok.
• Könnyen beszívódik.
• Védi a bőrt a kiszáradástól minden éghajlaton és évszakban.
• Könnyen kezelhető.
• Látható és érezhető hatás már pár nap használatot követően.

Használata ajánlott:
Minden bőrtípushoz, különösen extra száraz és száraz bőrre.

Használata: 
A szükséges mennyiséget masszírozd a bőrödbe reggel és este. Arckrémként is használható.

Összetevők:
Aqua (víz),
Butyrospernum Parkii (Sheavaj), 
Theobroma Cacao (Kakaóvaj), 
Cocos Nucifera (Szűz kókuszolaj),  
Tocopherols (E-vitamin) 
Linum Usitatissimum (Lenolaj)  
Citrus Limon (Citromolaj),  
Prunus Armeniaca Kernel Oil (Barackmagolaj),  
Vetiveria Zizanoides (Vetiver olaj)  
Cera Alba (Méhviasz), 
Styrax Benzoin (Benzoe tinktúra)
Kókusz illatolaj, 
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).  

100% természetes összetevők – organikus farmokról.  
Érzékeny bőrűek is biztonsággal használhatják.
Hivatalosan elismert összetevők.
Növényi alapú, hidegen préselt olajokat tartalmaz.
Gőzzel desztillált gyógyászati minőségű illóolajok.
Újrahasznosított üvegek, újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolás.
Állatokon nem tesztelt.



POWER FLUFF GIRL – Borotvakrém nőknek 

Borotválkozás alkalmával a bőr védelme, nyugtatása és ápolása kiemelt fontosságú. Ezekben rejlik a 
Power Fluff Girl ereje. A krém magas kaolin tartalma a védelmen felül méregtelenít és hámlaszt, míg a
levendulaolaj bőrnyugtató hatású, megelőzi és gyógyítja a gyulladást. A hidratálásról az organikus 
kókusz- és sheavaj gondoskodik. A krém borotválkozás közben, és után fejti ki jótékony hatását. Az 
eredmény a puha és selymes bőr. Lágy levendulaillatával kényeztetjük érzékeidet.

Beauty made simple.

Tulajdonságok:
• üvegtégely, 120 ml
• textúra: krémes és lágy, enyhén szemcsés
• illat: levendulás
• szín: krémszínű

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Méregteleníti és hámlasztja a bőrt: fehér agyag
• Fényesít és tónusoz: nagylevelű csodamogyoró kivonata
• Bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő: levendula olaj, nagylevelű csodamogyoró kivonat, rózsaolaj
• minimalizálja a penge vágásait és egyenletes tónust ad: E -vitamin és méz  
• nedvességet és hidratáltságot biztosít: kókuszolaj és sheavaj
• Fertőtleníti az esetleges vágásokat: cédrusfaolaj
• Védi és egyensúlyban tartja a bőr hidratáltságát: organikus kókusz- és sheavaj.
• Nem tömíti el a pórusokat
• Nem okoz irritációt
• Könnyen kezelhető.
• Látható és érezhető hatás már az első használatot követően.

Használata ajánlott:
Minden bőrtípushoz, különösen ajánlott száraz és fakó és érzékeny bőrre, bikinivonalra, karokra, lábakra és hónaljra.

Használata: 
Vidd fel egy borotvakefével vagy vizes kézzel, masszírozd el, hogy habozzon, majd borotváld le.

Összetevők:
Kaolin (Fehér agyag) 
Butyrospernum Parkii (Sheavaj), 
Cocos Nucifera (Szűz kókuszolaj),  
Tocopherols (E-vitamin)
Rosa Damascena (Rózsaolaj)  
Lavandula Officinalis (Levendulaolaj)  
Cupressus Funebris (Cédrusfaolaj) 
Hamamelis Virginiana (Nagylevelű csodamogyoró kivonat)  
Sodium Bicarbonate (Szódabikarbóna)
Glycerin (Glicerin) 
Castile Soap (Kasztil szappan)  
Styrax Benzoin (Benzoe tinktúra)  
MEL (Méz) 
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).  

100% természetes összetevők - organikus farmokról.  
Érzékeny bőrűek is biztonsággal használhatják.
Hivatalosan elismert összetevők.
Növényi alapú, hidegen préselt olajokat tartalmaz.
Gőzzel desztillált gyógyászati minőségű illóolajok.
Újrahasznosított üvegek, újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolás.
Állatokon nem tesztelt.



HUSK MY DEAR – Borotválkozókrém férfiaknak

Borotválkozás alkalmával a bőr védelme, nyugtatása és ápolása kiemelt fontosságú. Ezekben igazán 
erős ez a természetes borotvakrém, a Husk My Dear. A krémben található sheavaj és glicerin 
gondoskodik a bőr védelméről, magas kaolin tartalma tisztít, detoxikál, eltávolítja az elhalt hámsejteket
és puhítja a bőrt. A szantálfa és édesnarancs olaj bőrnyugtató hatású, emellett megelőzi és gyógyítja 
a gyulladást. Hidratálásodról az organikus kókusz- és sheavaj gondoskodik. A krém borotválkozás 
közben, és után fejti ki jótékony hatását. Az Ashanti gondosan válogatott összetevőitől lesz puha, 
selymes és egészséges a bőröd. 

Beauty made simple.

Tulajdonságok:
• üvegtégely, 120 ml
• textúra: krémes és lágy, enyhén szemcsés
• illat: citrusos
• szín: világos, krémszínű

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Méregteleníti és hámlasztja a bőrt: fehér agyag (Kaolin)
• Megelőzi a borotvavágásokkal jelentkező dudorokat: glicerin, és E-vitamin
• Antiszeptikus és bőrösszehúzó hatású: benzoe tinktúra
• Bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő: levendula olaj
• Minimalizálja a penge vágásait és egyenletes tónust ad: E -vitamin  
• Bőrhidratáló: kókuszolaj és sheavaj
• Védi és egyensúlyban tartja a bőr hidratáltságát: organikus sheavaj.
• Nem tömíti el a pórusokat
• Nem okoz irritációt
• Könnyen kezelhető.
• Látható és érezhető hatás már az első használatot követően.

Használata ajánlott:
Minden bőrtípushoz, különösen ajánlott száraz és fakó és érzékeny bőrre, bikinivonalra, karokra, lábakra és hónaljra.

Használata: 
Vidd fel egy borotvakefével vagy vizes kézzel, hogy habozzon, majd borotváld le.

Összetevők:
Kaolin (fehér agyag) 
Butyrospernum Parkii (Shea Vaj), 
Cocos Nucifera (Szűz kókuszolaj),  
Tocopherols (E-vitamin) 
Citrus Sinensis (Édesnarancs olaj)  
Santalum Album (Szantálfa olaj)
Citrus Limon  (Citromolaj) 
Citrus Nobilis (Szicíliai vörös mandarinolaj)  
Sodium Bicarbonate (Szódabikarbóna)  
Glycerin (Glicerin) 
Castile Soap (Kasztil szappan)  
Styrax Benzoin (Benzoe tinktúra).

100% természetes összetevők - organikus farmokról.  
Érzékeny bőrűek is biztonsággal használhatják.
Hivatalosan elismert összetevők.
Növényi alapú, hidegen préselt olajokat tartalmaz.
Gőzzel desztillált gyógyászati minőségű illóolajok.
Újrahasznosított üvegek, újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolás.
Állatokon nem tesztelt.



TANSY MAMA - Blue tansy arcmaszk

Tansy Mama, a teljesen természetes, bőrtisztító és nyugtató hatású Tansy Mama arcmaszkunk. Legfontosabb 
organikus összetevője a kék varádics, ismertebb nevén a blue tansy (Tanacetum Annuum) – nem 
összekeverendő a közönséges varádiccsal (Tanacetum vulgare) – magas kamazulén tartalmú növény.  Ezt a 
jellegzetes kék komponenst a növény sárga virágából nyerik gőz desztillálás során, ez adja a maszk kék 
árnyalatát is. A kinyert aroma jóval erősebb, mint ami más növényekben található, ezért a legdrágább kozmetikai
olajok között tartják számon. Ennek az olajnak köszönhetően a maszk legfőbb tulajdonságai között szerepel 
gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatása. Mivel a blue tansy celluláris szinten hat, így kiváló gyógyhatású olaj a 
problémás bőrre, mint az ekcéma, bőrpirosság és a pattanások minden típusa. Az olaj sabinene tartalma segít 
kialakulásuk megelőzésében is. Illata kellemes, nyugtató hatású, a bőrt enyhén hűsíti, így a maszk használata 
különösen élvezetes. A tansy olaj antiallergén, gombaellenes, így az arcmaszk bátran alkalmazható kiütések, 
pikkelysömör, rosacea ellen is.
A különleges összetevő mellett olyan értékes, jótékony hatású antioxidánsokat tartalmaz, mint az aloe vera gél, 
narancs-citrom-, és brokkolimagolaj, melyek együttesen bőrtisztító, regeneráló és hidratáló hatásúak. 
Komponensei közül kiemelkedik a marokkói és a fehér agyag, mely ledörzsöli az elhalt hámsejteket és az E-
vitamin, amely táplál, hidratál és regenerál, lágyítja a ráncokat, és a miteszerek ellen is kiváló.
Számunkra az a legfontosabb, hogy csak pozitív és hatásos anyagok kerüljenek a bőrödre. 
A blue tansy illatában relaxálva engedd, hogy kényeztessünk.
Az Ashanti gondoskodik rólad.

Beauty made simple.

Tulajdonságok: 
• üvegtégely, 60 ml
• textúra: krémes, enyhén szemcsés
• illat: édes, friss, citrusos
• szín: szürkés kék

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Ekcéma, pattanások minden típusa ellen hat: tansy olaj
• Megelőzi a pattanások kialakulását: tansy olaj
• Mélytisztító és bőrpuhító hatású, eltávolítja az elhalt hámsejteket: marokkói és fehér agyag.
• Bőrnyugtató, bőrpír és irritáció ellen hat: tansy olaj.
• Enyhe hűtő hatású: tansy olaj.
• Védi és egyensúlyban tartja a bőr hidratáltságát: organikus kókusz- és sheavaj.
• Regenerálja a száraz, megviselt bőr: E-vitamin.
• Növeli és visszaállítja a bőr nedvességtartalmát: E-vitamin, Neroli olaj.
• Fényességet és puhaságot ad:  A-, C- és E- vitaminok.
• Lágyítja a vonalakat, finomítja a ráncokat: E-vitamin.
• Könnyen felvihető.
• Már kis mennyiségben is hatásos.
• Látható és érezhető hatás már az első használatot követően.

Használata ajánlott:
Különösen hatékony olajos, normál és kombinált bőrre.

Használata: 
Az arcmaszkot megtisztított bőrre kis mennyiségben kell felvinni, hagyjuk rajta 10 percig, majd langyos vízzel öblítsük le. Különösen jó, ha a 
lemosás előtt átdörzsöljük a száraz maszkkal a bőrünket.
Használatát heti 2-3 alkalommal ajánljuk.

Összetevők:
Aqua (Víz),Tanacetum Annuum (Blue tansy olaj), Ghassoul (Marokkói agyag), Kaolin (Fehér agyag), Butyrospernum Parkii (Sheavaj),  Cocos
Nucifera (Szűz kókuszolaj),  Tocopherols (E-vitamin), Citrus Aurantium (Neroli olaj), Brassica Oleracea (Brokkoli olaj), Sodium Bicarbonate 
(Szódabikarbóna), Glycerin (Glicerin), Castile Soap (Kasztil szappan),  Aloe Barbadensis  (Aloe vera gél), Leucidal (Fermentált retekgyökér 
kivonat). 

100% természetes összetevők - organikus farmokról.  Érzékeny bőrűek is biztonsággal használhatják.
Hivatalosan elismert összetevők. Növényi alapú, hidegen préselt olajokat tartalmaz.
Gőzzel desztillált gyógyászati minőségű illóolajok.  Újrahasznosított üvegek, újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolás.
Állatokon nem tesztelt.



GOOD HAIR DAY - Mangós hajmaszk 

Good Hair Day, a haj és fejbőr számára egyaránt jótékony hatású hajmaszk. Könnyen és gyorsan 
beszívódó magas mangóvaj tartama bőr - és hajregeneráló, gazdag antioxidánsokban. Hidratál, táplál,
javítja a haj szerkezetét, fitoszterol tartalma pedig enyhíti a gyulladást és a viszkető irritációt. 
Mindemellett egészséges fényt ad és könnyen fésülhetővé teszi a hajat, védőburkot képez az UV 
sugarak ellen, fegyelmezi a göndör fürtöket. A maszkban lévő jojobaolaj a faggyútermelésre hat, 
egyaránt alkalmas pótlásra és a felesleges faggyú eltávolítására is. Az argánolaj feltölti a tincseket 
tápanyagokkal, és mint a ricinusolaj, elősegíti a haj növekedését. Rózsaszín agyag tartalma tisztít, 
puhít és tápláló hatása jótékony a hajnak és a fejbőrnek egyaránt. Ezzel biztosítjuk az egészségtől 
ragyogó frizurád, legyen az egyenes, hullámos vagy göndör. Tartós, természetes mangó illatú.

Beauty made simple.

Tulajdonságok 8.6OZ - 120ML üvegtégely
• textúra: vajas, lágy, enyhén szemcsés
• illat: mangó
• szín: narancssárga
 
Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Bőr- és hajregeneráló: mangóvaj
• Jótékonyan hat a faggyútermelésre, mind száraz, mind zsírosodó hajnál: jojobaolaj, rózsaszín agyag
• Korpásodás ellen, fejbőr tisztító: ausztrál rózsaszín agyag
• Nyugtatja a viszkető, irritált bőrt: mangóvaj
• Szerkezetjavító, erősítő: mangóvaj
• Feltölti a hajad nedvességgel, hidratál: mangóvaj, jojobaolaj, argánolaj, rózsaszín agyag
• Elősegíti az egészséges hajnövekedést: ricinusolaj, argánolaj
• Megelőzi a hajhullást: ricinusolaj, jojobaolaj
• Enyhíti a fejbőr viszketését: mangóvaj
• UV sugárzás ellen védőréteget képez a hajon: mangóvaj
• Természetes fényt ad: mangóvaj, E-vitamin, argánolaj, jojobaolaj, ricinusolaj, rózsaszín agyag
• Puhítja a hajat: mangóvaj, jojobaolaj, argánolaj, ricinusolaj
• Könnyen beszívódik.
• Könnyed, finom illatú.

Különösen ajánlott:
Göndör hajra, száraz, kezelhetetlen, korpásodásra hajlamos hajra, zsíros hajra, irritált fejbőrre

Így használd:
Egy tenyérnyit maszírozz a hajadba és a fejbőrödbe. Hagyd fent 10 percig, majd mosd le.  
Használhatod pakolásként is, ehhez egy tenyérnyit maszírozz a hajadba és a fejbőrödbe, bugyoláld melegen, vagy tegyél rá nejlont és egy 
óra elteltével langyos vízzel öblítsd ki.

Összetevők:
Aqua (Víz)
Mangifera Indica (Mangóvaj)
Kaolinite (Rózsaszín agyag)
Tocopherols (E-Vitamin)
Simmondsia Chinensis (Jojobaolaj)  
Argania (Argánolaj)
Ricinus Communis (Ricinusolaj)
Cera Alba (Méhviasz)
Castile Soap (Castile szappan)
Mangó illóolaj 
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat)



BREEZY PEASY! - ANANÁSZOS ARC - ÉS TESTBARNÍTÓ OLAJ 

Breezy Peasy, a könnyed barnító olaj. Igazoltan hatásos a hámlás megelőzésében, az egyenletes, 
szép tónus kialakulásában. Ez a benne lévő ananász és búzacsíra kivonatnak köszönhető. A 
gránátalmaolaj, a kókuszolaj és az E-vitamin elősegíti a sejtregenerációt, feltölti a bőrödet 
nedvességgel, halványítja a ráncokat. Minden összetevője gondosan válogatott, jótékony hatású, így 
lesz puha, selymes, egészségtől ragyogó a bőröd. A búzacsíraolaj és az E-vitamin elősegíti a kollagén
reprodukciót. Igazi vitaminkoktél, megadja mindazt, amire szüksége van az arcnak és a bőrnek 
napozás előtt, és után. Az olajat természetes, tartós ananász illatanyaggal erősítettük, alkoholt 
egyáltalán nem tartalmaz. Az Ashanti gondoskodik rólad.

Beauty made simple.

Tulajdonságok 6.9OZ – 100ML üvegtégely
• textúra: könnyed, olajos
• illat: ananász, gránátalma
• szín: áttetsző
• napozás előtt és után

Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Hámláscsökkentő: búzacsíraolaj
• Hidratáló: gránátalmaolaj, ananászolaj, kókuszolaj, E-vitamin
• Bőrpuhító: édesmandula olaj,  
• Feszesít, helyreállítja a bőr rugalmasságát: szőlőmagolaj, ananászolaj, búzacsíraolaj
• Lassítja az öregedést, halványítja a ráncokat: szőlőmagolaj, kókuszolaj, E-vitamin
• Serkenti a kollagén produkciót: búzacsíra olaj
• Könnyed, gyümölcsös illat: ananász kivonat
• Nincs póruselzáró hatása.
• Könnyen felvihető.

Különösen ajánlott: 
• Különösen jótékony száraz bőrre
• Normál bőrre
• Olajos bőrre

Így használd:
• Kend be vele az arcod és az egész tested napozás előtt, majd tegyél fel fényvédőt
• Kend be vele az arcod és az egész tested napozás után is. Különösen jó az Ashanti Bronzed Panther bronzosító vajával használva
Fontos:
A termék nem tartalmaz fényvédőt, mindenképp használd a bőrödnek megfelelő SPF számút

Összetevők:
Aqua (Víz)
Ananas Sativus (Ananász gyümölcskivonat)
Triticum Vulgare (Búzacsíra kivonat)
Vitis Vinifera (Szőlőmag olaj)
Cocos Nucifera (Kókuszolaj)
Prunus Amygdalus (Édesmandula olaj)
Simmondsia Chinensis (Jojobaolaj)
Punica Granatum Seed Oil (Gránátalma olaj)
Vanilla Planifolia Oil (Vaníliaolaj)
Tocopherols (E-Vitamin)
Természetes ananász illatanyag
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).



15 SHADES OF PINK – gránátalmás arckrém

15 Shades of Pink, arckrémünk a mindennapokra. Kiemelt hatóanyaga a gránátalma olaj, amely 
antimikrobiális, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású. Szuperior hidratáló, segít a 
sejtmegújításban, védi a szabadgyököket. A B5-vitamin szintén hatékony gyulladásgátló, 
szerkezetjavító és gyógyító hatású, Különösen jó az égett, irritált, viszkető bőrre. Az antiszeptikus zinc
oxid normalizálja a bőröd olajtermelését. Ezek az organikus, csak pozitív hatású összetevők 
hatékonyak a pattanások, miteszerek ellen. A sheavaj és a damaszkuszi rózsavíz hidratálnak, 
ránctalanítanak és puhítják arcodat. A 15 Shades of Pink minden összetevője organikus farmokról 
származik.
Az Ashanti egészségessé varázsolja bőrödet.

Beauty made simple.

Tulajdonságok: 4.6OZ - 60ML üvegtégely
• textúra: könnyed, levegős
• illat: gránátalma
• szín: a tégelyben fehér, a bőrön áttetsző
• nappali/esti: mindkettő, különösen napfény után ajánlott
 
Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Pattanások, miteszerek kezelésére alkalmas: gránátalmaolaj, zinc oxid, B5-vitamin
• Hidratáló: Sheavaj, damaszkuszi rózsavíz, B5-vitamin
• Helyreállítja a bőr olajtermelését: zinc oxid
• Gyulladáscsökkentő: B5-vitamin, amerikai rezgő nyárfakéreg kivonat
• Gyógyítja a napégett bőrt: B5-vitamin
• Antivirális, antibakteriális: gránátalmaolaj, amerikai rezgő nyárfakéreg kivonat
• Regeneráló: Gránátalmaolaj, B5-vitamin
• Enyhíti a bőrirritációkat: B5-vitamin
• Lágyítja a ráncokat: teafalevél kivonat, damaszkuszi rózsavíz
• Puhítja, lágyítja a bőrt: gránátalmaolaj,
• Antiszeptikus: teafalevél kivonat
• Tónusoz: damaszkuszi rózsavíz
• Nincs póruselzáró hatása.
• Bőrnyugtató hatású, így használata különösen ajánlott napfény után.
• Gyorsan felszívódik, a bőrön enyhén párás hatást ad.
 
Különösen ajánlott:
• Kombinált és száraz bőrre

Így használd:
• Reggel, éjszakai krémként vagy napfény után kis mennyiségben masszírozd a bőrödbe.
• Alapozó előtt használva természetes, párás hatást ad.
• A Tansy Mama arcmaszkunk után a bőrbe masszírozását kifejezetten ajánljuk.

Összetevők:
Aqua (Víz)
Punica Granatum Seed Oil (Gránátalmaolaj)
Panthenol (B5-Vitamin)
Butyrospernum Parkii (Sheavaj)
Cocos Nucifera (Kókuszolaj)
Zinc Oxide (Zinc oxid)
Populus Tremuloides (Amerikai rezgő nyárfakéreg kivonat)
Camellia Sinensis (Tealevél kivonat)
Oryza Sativa (Rizskivonat)
Rosa Damascena (Damaszkuszi rózsavíz)
Gránátalma illatanyag
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat)



BRONZED PANTHER – bronzosító vaj 

Bronzed Panther, a természetes bronzosító vaj. A bronzos árnyalatot olyan növényekből kivont 
összetevők adják, mint a DHA és az erythulos (keto-cukor). A DHA barnító hatása már az első 1-3 
órában látható és 2-3 nap alatt veszíti el színét, míg az erythrulos a bőrben található aminosavakkal 
reakcióba lépve egyenletes barna színt 1-2 nap után ad. A két komponens együttesen tartósabb 
napbarnított hatást ér el, az arany mica por pedig egy lágy, aranyló fénnyel emeli a hatást. Kerüljük a 
foltosságot, így a lipid-gát képző málnamagolajat is hozzáadtuk. Transzepidermális, azaz gátolja a 
vízveszteséget és fitoszterol tartalma miatt a nap káros hatását enyhíti. A vaj gazdag 
antioxidánsokban is, így védünk a szabadgyökök kialakulásától. A barackmagolaj hidratáltságot és 
puhaságot biztosít, a napraforgó- és a zabolaj pedig kondícionál.
Bízhatsz a ghánai szépségápolásban, a bronzbarna tónust az Ashanti ismeri igazán.

Beauty made simple.

Tulajdonságok 7.8 OZ - 120ML üvegtégely
• textúra: vajas, lágy, enyhén szemcsés
• illat: barack
• szín: világos bronz, arany
 
Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Bronzosító: DHA, erythrulos
• Kiegyenlíti a barna tónust, nem foltosodik: málnamagolaj
• Hidratáló: Barackmagolaj, sheavaj, zabolaj, napraforgóolaj
• Puhítja, lágyítja a bőrt: sheavaj, napraforgóolaj, zabolaj
• Nincs póruselzáró hatása.
• Könnyű, természetes, kellemes illatú.
• Könnyen felvihető és eloszlatható.
• Ragyogást ad a bőrnek: Arany mica por
 
Különösen ajánlott:
• száraz bőr, normál bőr

Így használd:
• Egy tenyérnyi adagot vigyél fel kézzel, vagy önbarnítóhoz alkalmas kesztyűvel.
• Kis mennyiségben használva, sminkelés előtt, az arcbőröndnek ragyogó fényt ad.

Fontos:
• Használata után, alaposan moss kezet, hogy elkerüld az elszíneződést.

Összetevők:
Aqua (víz)
DHA (Dihydroxy-aceton)
Erythrulos (Növényi eredetű keto-cukor)
Butyrospernum Parkii (SheaVaj)
Rubus Idaeus (Málnamagolaj)
Prunus Armeniaca (Barackolaj)
Helianthus Annuus (Naprafogóolaj)
Avena Sativa (Zabolaj)
Citrus Limon (Citrusolaj)
Tocopherols (E-Vitamin) 
Glycerin (Glicerin)
Cera Alba (Méhviasz)
Gold Mica Dust (Arany Mica por)
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).



MAAME BALM – Multifunkciós gyógybalzsam 

Maame Balm, a gyógybalzsam. A Maame szó ghánaiul nagymamát jelent. Rose Appiah, az Ashanti 
alapítója, nagymamájának receptjét modernizálta.
A balzsamban lévő gyógyhatású kendermagolajat a Cannabis Sativa magjából nyerik, amely gazdag 
tápanyagokban, zsírsavakban és bioaktív vegyületekben. THC tartalomtól nem kell tartanod, ellenben 
a bőrödre nagyon jótékony hatású. Gamma-linolénsav (GLA) tartalma erős gyulladáscsökkentő, kiváló
ekcéma ellen, elősegíti a sejtregenerációt. Körömvirágolaj tartalma miatt antiszeptikus, 
gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású, rendkívül jó csípésekre, gyulladt pattanásokra, de 
popsikenőcsként és pelenkakrémként is megállja a helyét. A ricinusolaj segít az irritációkon, legyen az
száraz, hámló, vagy kipirosodott bőr, szemölcs, kelés vagy viszkető ekcéma. A gerániumolajjal 
kiegészülve kiváló sebgyógyító. Tápláló, ápoló, hidratáló csodaszer E-vitaminnal, amely bármikor, 
bármely korosztálynál bevethető. A ghánai balzsam úgy gondoskodik rólad, ahogyan a nagymamád.

Beauty made simple.

Tulajdonságok: 5.0OZ - 60ML üvegtégely
• textúra: a tégelyben szilárd, bőrrel érintkezve lággyá olvad
• illat: friss, balzsamos muskátli illat
• szín: az üvegben sárga, a bőrön áttetszővé válik
 
Előnyei és főbb hatóanyagai:
• Gyulladáscsökkentő: kendermagolaj, körömvirágolaj, ricinusolaj
• Pattanások, miteszerek ellen: kendermagolaj, körömvirágolaj,  
• Elősegíti a sebgyógyulást: E-vitamin, ricinusolaj, gerániumolaj
• Bőrirritációkra: Körömvirágolaj, ricinusolaj
• Száraz, hámló, kipirosodott bőrre, kóros bőrpírra: kenderolaj
• Rovarcsípésekre: körömvirágolaj
• Szemölcsre, kelésre, gombára: ricinusolaj
• Kiegyensúlyozza a bőr olajtermelését: kenderolaj
• Ekcémára: körömvirágolaj, ricinusolaj, sheavaj
• Pelenka- és popsikenőcskén is használható.
• Ápolja, lágyítja, puhítja és hidratálja a bőrt.

Különösen ajánlott:
• különösen száraz bőrre, pattanásra hajlamos bőrre, bőrirritációkra, pikkelysömörre,  
rovarcsípésekre, borotválkozás utánra, sebekre, hegekre, ekcémára.

Így használd:
• Kis mennyiségben masszírozd az irritált bőrbe és hagyd beszívódni.

Összetevők:
Hempseed Oil (Kendermag olaj)
Calendula Officinalis (Körömvirágolaj)
Ricinus Communis (Ricinus olaj)
Pelargonium Graveolens (Gerániumolaj)
Olea Europaea (Olívaolaj)
Styrax Benzoin (Benzoe olaj)
Butyrospernum Parkii (Sheavaj)
Tocopherols (E-Vitamin)
Cera Alba (Méhviasz)
Leucidal (Fermentált retekgyökér kivonat).


