
Hometreatment natural beauty – Les Gavots 

 

Een zachte, hydraterende gezichtsbehandeling voor thuis, met de natuurlijke producten van Les 

Gavots uit de Provence. Geschikt voor alle huidtypes, ook de meest gevoelige huid. Bevat de volgende 

producten voor een optimale verzorging van de huid:  

Douceur Florale. Een zachte, hydraterende en reinigende melk op basis van plantenoliën, 

bloemenwaters en vruchtenextracten. Tijdens het reinigen blijven de vocht- en vetbalans en de 

zuurgraad van de huid in stand. 

Lotion Rosée du Matin: een tonic voor de vochtarme en gevoelige huid (zonder harde alcohol). De 

speciale samenstelling van vruchten- en bloemenextracten, zoals korenbloem, linde, perzik en 

rozenhout, verzacht en hydrateert de huid.  

Peeling (exfoliant). Door het fijne pruimenpitpoeder, de bentonite klei en het milde fruitzuur laten de 

dode huidcellen los. Daarnaast helpt de sesamolie de huid te ontgiften en de talgproductie te 

reguleren.  

Lotion Yeux. Deze ooglotion bevat kalmerende en verzorgende hydrolaten van o.a. rozen en 

korenbloem. Daarnaast helpt de toverhazelaar bij het verminderen van vochtwallen.   

Stimulerend masker. Dit bestaat uit twee onderdelen: een extract van perzikblad en oranjebloesem 

hydrolaat én een vulkanisch kleimasker. Het plantenextract werkt verzachtend, verfrissend en 

vochtbindend. Het kleimasker dekt het extract volledig af waardoor de ingrediënten uit het extract 

‘gedwongen’ worden opgenomen door de huid. Het kleimasker zelf bevat veel magnesium, silicium en 

selenium die de huid helpen te herstellen. Daarnaast bevat het regenererende en herstellende oliën.  

Voedend masker. Dit masker bevat honing en abrikoos. Dit masker hydrateert en verzacht irritaties. 

Het abrikozenextract vertraagt veroudering. De onverzadigde vetzuren zijn rijk aan vitamine A en E en 

dringen door tot de diepste huidlagen.  

Duo d’Yeux mask. Een anti-stress en anti-vermoeidheidsmasker voor de gevoelige huid rond de ogen. 

Het heeft een kalmerend en verzachtend effect, vermindert kringen en wallen en gaat de vorming van 

lijntjes tegen. Ook wordt de aanmaak van collageen gestimuleerd.  

Duo d´Yeux oogserum. Dit oogserum wordt snel opgenomen door de huid en laat geen vetrestjes 

achter (er kan eventueel oogmake-up worden aangebracht). Met o.a. bernagieolie en hyaluronzuur, 

waardoor fijne lijntje vervagen en de vochtbalans herstelt.  



Douceur et Plénitude. Een voedende, hydraterende nachtcrème die snel intrekt en een intensieve 

verzorging geeft. De tarwekiemolie (een natuurlijke bron van vitamine E), en karitéboter zorgen ervoor 

dat de huid gevoed en hersteld wordt. Wortelolie maakt de huid glad door pro vitamine A. Daarnaast 

hebben vanille- en perzikextracten een bijzonder kalmerende werking.   

 

Het pakket is inclusief een duidelijke beschrijving van alle stappen. Ook wordt er een haarnetje 

bijgeleverd, zodat de haren goed uit het gezicht weggehouden kunnen worden.  

 

 

 

 


