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Engedd, hogy 100%-ig természetes, kézzel készített termékeink Ghána szívébe repítsék az 
érzékeidet! Az akán hagyományok kitartó őrzése, egy nagy adag szenvedély és kényeztető 
összetevőink harmóniája alkotta meg a 100 éves családi receptek alapján tökéletesített 
kozmetikumainkat.  
 
A ghánaiak szerint az idő szinte nem is létezik. Erre az eszmére alapozva hiszünk termékeink 
kortalan eleganciájában és szépségében. Hiszünk abban, hogy a shea- és a kakaóvaj, a kókusz- 
és a gránátalmaolaj alapú krémek és olajak ölelése megtisztítja az elmét és megnyugtatja a 
lelket. Hiszünk a béke, a szeretet és a játékos bujaság gyógyító erejében. Legfőbb feladatunk az, 
hogy bőröd puhaságát, rugalmasságát megőrizzük, ezért minden termékünket organikus, vegán 
összetevőkkel és persze nagy adag szeretettel készítjük el neked. A kozmetikumaink semmilyen 
szintetikus anyagot nem tartalmaznak.  
 
Végül hiszünk a nagymamám bölcs szavaiban, melynek köszönhetően megszületett az Ashanti 
filozófiája: ,,A szépség az egyszerűségben rejlik”. 
 
 
TESTÁPOLÓ VAJAK 
 
Számunkra egy boldog vásárló a legnagyobb öröm. Éppen ezért, nálunk te döntöd el, hogy mi az 
az extra illat, amit magadon szeretnél érezni, amikor bekened magad tápláló vajainkkal.  
 
The Bronze Panther / fokozatos önbarnító krém 120 ml – 8900 Ft 
 
Engedd szabadjára a benned rejlő vadállatot csodás önbarnító krémünkkel. Összesimogattunk 
neked egy jó adag mélyhidratáló méhviaszt és shea vajat egy kis bőrfiatalító sárgabarackmag 
olajjal, valamit gyógyító E vitaminnal, mely garantáltan ledorombolja majd rólad a téli 
sápadtságot. Egyet se félj! Természetes összetételének köszönhetően nyoma sem lesz a nem 
kívánatos tigris csíkoknak. Nem marad más utána, mint mancscsiklandóan barna bőr. Nyau! 
 
Whipped Mixed Butter / testápoló vaj 120 ml – 7700 Ft 
 
Mélyhidratáló testvajunk úgy küzd a bőrszárazság ellen, mint egy harcos királynő. Jól 
masszírozd be oda, ahol a legnagyobb szükség van rá és nézd, ahogyan az organikus shea- és a 
kókuszvaj keveréke megnyeri a száraz, viszkető bőröddel vívott csatát.  
 
Whipped Mixed Man / testápoló vaj 120 ml – 6000 Ft 
 
Mélyhidratáló testvajunk úgy küzd a bőrszárazság, vagy a borotválkozás utáni irritáció ellen, 
mint egy harcos király. Jól masszírozd be oda, ahol a legnagyobb szükség van rá és nézd, 
ahogyan az organikus shea- és a kókuszvaj keveréke megnyeri a száraz, viszkető bőröddel vívott 
csatát.  
 



Gold Coast / testápoló vaj 120 ml – 7400 Ft 
 
Amikor az óceán hullámai hozzásimulnak Gána homokos partjaihoz, a száraz homok színe egy 
csapásra mélyen aranylóvá válik. Pont ugyanez történik száraz bőröddel is, amikor bekened a mi 
mesés Gold Coast testvajunkkal, mely tele van tápláló shea vajjal, bőrfiatalító kókusz olajjal és 
vitaminokban gazdag édes mandula olajjal. Ez a krém olyan, mint egy kis tégelynyi arany,  ha a 
bőröd jólétéről van szó. Eloltja a bőröd szomját és visszaadja annak természetes ragyogását. 
 
Avocado Bomb / testápoló vaj 120 ml – 7700 Ft 
 
Érezted már, hogy hogyan robbantja fel érzékeidet a mi csoki bombánk? Amikor ez a kakaóvaj 
alapú gyönyörűség elolvad a testeden az pont olyan finom, mint a szerelmed puha csókjai.   
 
15 Shades of Pink / testápoló vaj 120 ml – 7700 Ft 
 
Egy hűvös nyári éjszakán a hidratáló shea vaj és gyulladáscsökkentő gránátalma magolaj 
szerelméből megszületett a 15 Shades of Pink. Ez a rózsaszín csoda SPF15 fényvédő faktorral 
árnyékol be a káros UV sugarak elől. Ha pedig valaha véletlenül otthon felejtenéd, a hozzáadott 
B5 vitamin csillapítja majd a véletlen napégéseket és az ezzel járó bőrszárazságot. 
 
Maame balm / többcélú testápoló zsír 120 ml – 9500 Ft 
 
Anya jobban tudja... csakúgy, mint a mi varázslatos Maame balmunk. Majdhogynem nincs olyan 
dolog, amit ez a többcélú testápoló ne tudna rendbe hozni. Száraz foltok, bőrkeményedések, 
repedezett ajkak távozzatok, most és mindörökre! 
 
 
MELT & SPRAY OLAJAK 
 
Ashanti Heat / organikus síkosító 100 ml – 7400Ft 
 
Ha szükséged van egy kis extra forróságra a hálószobában, akkor erre a rosszaságra mindig 
számíthatsz. A maximális élvezet érdekében rengeteg antibakteriális kókusz olajat kevertünk 
össze Ylang Ylang olajjal, ami történetesen a természet legjobb afrodiziákuma. Készülj fel, mert 
az Ashanti Heat biztos, hogy le fog dönteni a lábadról!  
 
Drops of Gold / barnító olaj 100 ml – 13500 Ft 
 
Rengeteg szuper összetevőt kevertünk össze, hogy megalkossuk a legfontosabb strand 
kellékedet. A szőlőmag és az édes mandula olajak puhán tartják a bőrödet, miközben az 
erythrulose és a DHA barnítják a bőrödet. Élvezd a csíkmentes barnulás örömét egész évben a 
Drop of Gold barnító olajunkkal! 
 
Breezy Peasy / bőrhidratáló olaj 100 ml –11300 Ft 
 
Szuper, ha kéznél van könnyű hidratáló testolajunk, amikor a bőröd egy kis napozás, vagy edzés 
utáni “szellőre” vágyik. A gránátalma magolaj, valamint az antioxidánsok és ásványi anyagok 
keveréke együttesen élénkítik, hidratálják és töltik fel a bőrödet. Használhatod arcolajként is és 
gyulladt pattanásaidnak nyoma sem lesz.   
 



 
BOROTVÁLKOZÓ KRÉMEK 
 
Husk my dear / férfi borotválkozó krém 120 ml – 7000 Ft 
 
Csitt édesem! Egyet se félj! Segít majd ez a szuper borotvakrém, ha úgy festesz majd, mint egy 
pihés kis kókuszhéj. Sheavajat és gyulladáscsillapító kaolint kevertünk össze, hogy arcbőröd 
puha, egészséges és elégedett legyen... na meg persze a szerelmed ajkai is.  
 
Powerfluff Girl / női borotválkozó krém 120 ml – 6500 Ft 
 
Sheavaj, kókuszolaj és minden mi jó. Ezekből próbálta megalkotni a tökéletes tégely 
pehelytelenítőt, de a koktélba került még egy organikus összetevő is, a kaolin. Így született meg 
ez a fantasztikus női borotválkozó krém. A mi virgonc Powerfluff Girl-ünk arre tette fel életét, 
hogy ultraszuper erejével felvegye a harcot a nemkívánatos szőrszálakkal és a borotválkozás 
utáni irritációval. 
 
 
 
 
 
 


