ONZE BAD- EN
VERZORGINGSLIJN

Fijn om te gebruiken,
mooi om cadeau te geven
Dille & Kamille staat voor natuurlijke
eenvoud, voor genieten van alle goeds uit de
natuur. Daarom is onze bad- en verzorgingslijn gebaseerd op werkzame extracten en
etherische olie uit planten, om elke dag je
huid en je haar te verwennen.
We kozen drie subtiele, puur natuurlijke
geuren, van o.a. kruiden en bloemen. Geuren
waar je blij van wordt en die bijdragen aan een
ontspannend moment in je badkamer. De lijn
is aangevuld met volgens ons onmisbare basics,
voor als je huid of je haar extra verzorging
nodig heeft. Deze producten zijn parfumvrij.
Fijn om te weten: de nieuwe Dille & Kamille
bad- en verzorgingslijn bevat geen parabenen,
siliconen, sodium-laurylsulfaat (SLS) en
micro-plastics. Vanzelfsprekend
zijn de producten niet op
dieren getest.

AMANDEL & HONING

GROENE THEE & GEMBER
Heerlijk verkwikkend
en subtiel fris,
met gemberextract
voor een soepele huid
en herstellende
groene thee.

• Douchegel: Rijk schuimend, met verzachtende,

verstevigende sinaasappelolie.
• Bodyscrub: Voor een gladde, zachte, stralende huid, met
polijstende rijstzemelen en sinaasappelolie.
• Bodylotion: Heerlijk geurend en verzachtend na douche,
bad of scrub, met hydraterende sheaboter.
• Bodycrème: Rijke, voedende crème met cacao- en
sheaboter.
• Bodymist: Een licht en fris alternatief voor bodylotion of
-crème, met ontspannende Amyrisolie.
• Handzeep: Zacht voor je huid en lekker fris, met o.a.
herstellende Aloë vera. Fijn voor erna: de Groene thee &
gember handcrème.
• Handcrème: Een echte verwencrème, met o.a. cacao- en
sheaboter. Vergeet je nagelriemen niet!
• Massageolie: Heerlijk, een massage! Deze verzorgende
olie houdt je huid zacht en soepel, Amyrisolie ontspant de
spieren.
• Mudmask: Een echte mooimaker, dit gezichtsmasker!
Met zuiverende Montmorilloniet-klei en beschermende
jojoba-olie.
• Lippenbalsem: Intens verzorgend, met o.a. bijenwas en
beschermende jojoba-olie.

VIJG & ROOS
Puur natuurlijke
mooimakers met een
heerlijke geur: verzorgend
amandelextract en
verzachtende, zuiverende
honing. Ook fijn voor de
wat drogere huid.

• Douchegel: Rijk schuimend en heel zacht, droogt je huid

niet uit.
• Bodyscrub: Mild en verzorgend, met rijstzemelen voor
een gladde, zachte huid.
• Bodylotion: Verzacht je huid na douche, bad of scrub,
met o.a. hydraterende sheaboter.
• Bodycrème: Rijk en voedend, met o.a. cacao- en
sheaboter, speciaal voor de wat drogere huid.
• Shampoo: Zacht en verzorgend, voor elk haartype.
Verwen je haar na het wassen met de bijpassende
conditioner.
• Conditioner: Voor zacht en makkelijk te kammen haar
na het wassen. Tarweproteïne kalmeert en revitaliseert je
hoofdhuid. Voor elk haartype.
• Handzeep: Met verzachtende Aloë vera. Verzorg je
handen na het wassen met Amandel & honing handcrème.
• Handcrème: Verzorgt en beschermt, met o.a. shea- en
cacaoboter
• Massageolie: Amandelolie en honing houden je
huid zacht en soepel, de heerlijke geur versterkt het
ontspannende effect van de massage.
• Mudmask: Gezichtsmasker met zuiverende
Montmorilloniet-klei en verzorgende jojoba-olie.
• Lippenbalsem: Verwen je lippen met verzachtende
amandelolie, bijenwas en honing.
• Lippenscrub: Suikerkorreltjes scrubben je lippen heerlijk
zacht.

Lieflijk geurende Damascener
rozenolie herstelt je huid en
ontspant de geest, friszoet
extract van vijg hydrateert,
verzacht en verstevigt je huid.

• Douchegel: Rijk schuimend en zacht, met verfrissende
Litsea-olie en herstellende Geraniumolie.

• Bodyscrub: Rijstzemelen polijsten je huid glad en zacht,
met frisse Litsea-olie.

• Bodylotion: Heerlijk geurend en verzachtend na douche,
bad of scrub. Met hydraterende sheaboter.
• Bodycrème: Rijke, voedende crème met cacao- en
sheaboter.
• Bodymist: Een licht en fris alternatief voor bodylotion of
-crème, geeft je huid een subtiele geur.
• Handzeep: Met frisse, verzachtende Aloë vera. Verwen je
handen na het wassen met de Vijg & roos handcrème.
• Handcrème: Verzorgt en beschermt, met cacao- en
sheaboter. Ook voor je nagelriemen.
• Massageolie: Met o.a. rozen-, Amyris- en Litsea-olie,
ontspant zowel je spieren als je geest.
• Arganolie: Een paar druppels zijn genoeg: hydrateert en
herstelt je huid (ook je gezicht), haar en nagels.

Zeep

De basics

Weer helemaal terug en terecht: een heerlijk geurend
stuk zeep. Om je handen mee te wassen en voor onder
de douche, maar ook zacht genoeg voor je gezicht. En
heel duurzaam want de zeep is alleen verpakt in een
wikkel van gerecycled papier. Onze puur plantaardige
zeep is gemaakt op basis van olijfolie en gekleurd met
kleipoeder. De zeep – uitgezonderd de Aloë vera –
bevat gedroogde bloemetjes, kruiden of zemelen, voor
extra geur en een heel licht scrubbend effect.

Om je huid of je haar extra te verzorgen en waar
nodig te herstellen. Onmisbaar in je badkamer of je
toilettas! Parfumvrij, voor alle huidtypen en voor het
hele gezin.

150 gram of 30 gram (gastenzeepje)

• Dille & kamille – met kamille en peterselieblaadjes
• Patchouli – met cranberryzaadjes
• Jasmijn – met jasmijnbloesem
• Vijg & roos – met rozenblaadjes
• Katoen – met tijmblaadjes
• Groene thee & olijf – met olijfblad
• Amandel & honing – met tarwezemelen
• Lavendel – met lavendelbloemen
• Aloë vera

Onze tip: Bewaar zeep die je nog niet gebruikt tussen
de handdoeken of lakens in je kast, dat ruikt heerlijk!

Multi purpose crème
Deze rijke, veelzijdige crème verzorgt en herstelt droge en schrale
huid: voor je gezicht, handen,
ellebogen etc. Met jojoba-olie,
sheaboter en vitamine E. Handig:
ook verkrijgbaar in een kleine
tube, om altijd bij je te hebben.

Arganolie 100% puur
Een echt wondermiddel: de olie
uit de Argannoot, van nature rijk
aan vitamine E, verzorgt, hydrateert en herstelt je huid. Verwen
er ook droge haarpunten en
nagelriemen mee! Gebruik de olie
puur, of voeg wat druppels toe
aan (gezichts)crème, massageolie
of haarmasker.

Aloë vera gel
Deze gel uit de Aloë plant is een
onovertroffen verkoeling voor
je huid. Hydrateert, verzacht en
herstelt. Ook ideaal om je huid te
kalmeren na het zonnen.

Alles voor
je badkamer...
Naast onze zeep, bad- en verzorgingsproducten vind
je bij Dille & Kamille ook badzout, Aleppozeep en
‘shampoo bars’ (een mooi alternatief voor de plastic
shampoofles!). En nog heel veel meer om je badkamer
tot de meest ontspannende plek in huis te maken.
• Handdoeken en badmatten van zachte
biologische katoen in prachtige kleuren
• Badborstels, natuursponzen en scrubhandschoenen
• Geurzakjes, geurkaarsen en wierook
• Zeepschaaltjes, opbergbakjes, (was)manden etc.
Zoals je van ons gewend bent is alles gemaakt van
natuurlijke materialen zoals hout, katoen, riet, porselein
en aardewerk.

Je maakt er ook prachtige
combinaties mee voor een
heerlijk verwencadeau

www.dille-kamille.com

