
ONTDEK JOUW NATUURLIJKE SCHOONHEID 
DOOR DE KRACHT VAN DRUIVENPITOLIE!

Contacteer Sylvie’s therapy 
Sylvia Mohar  
Josse Biesmansstraat 7 - 1560 Hoeilaart  
02 658 00 64 • info@sylviestherapy.be 

Bedankt

Al onze producten zijn verkrijgbaar in onze webshop
www.sylviestherapy.be

3 redenen om onze natuurlijke en handmade 
verzorgingsproducten dagelijks te gebruiken

Kwaliteit
Al onze producten zijn zonder bewaar-, kleur-, 

en geurstoffen. Daarenboven bevatten ze enkel 
kwaliteitsproducten van eerste keuze.

Persoonlijk Contact
Wij bieden advies op maat met een oplossing voor elk 

specifiek huidprobleem of huidtype.

Resultaat
Na 2 weken gebruik gegarandeerd zichtbaar resultaat.



Op ontdekkingsreis naar hét perfect ingediënt heeft Sylvia 
druivenpitolie als hoofdingrediënt gekozen. Dit is de druppel die 

Sylvia’s beloftes waarmaakt! 

Bij Sylvie’s Therapy genieten zelfbewuste vrouwen van natuurlijke 
Belgische verzorgingsproducten op maat van hun huid. Onze 
producten op basis van druivenpitolie verhelpen elk huidprobleem 
en zorgen voor een zichtbaar verbeterde huid!

producten

Ontdek de kracht van onze

Bewezen effectiviteit in 
wetenschappelijke tests  

en bevestigd door jarenlang 
gebruik van onze klanten.

Druivenpitten

Van druivenpitten perst Sylvia 
druivenpitolie. Druivenpitten be-
vatten krachten die wetenschap-
pelijk onderbouwd zijn. Ze heb-
ben een krachtige antioxidatieve, 
ontstekingsremmende werking 
en een gunstige invloed op het 
verouderingsproces (zowel in-
nerlijk als uiterlijk). 
Een uitstekend drogende olie, 
wat wil zeggen dat de olie vlug 
door ieders huidtype opgeno-
men wordt en dit zonder de po-
riëen te verstoppen.
De huidstructuur verandert snel, 
ze straalt meer, ziet er egaler  
uit en voelt zachter aan. Helpt  
tegen allerlei huidproblemen.

Kleipoeder

Sylvia heeft een zwak voor 
natuurlijke stoffen die al eeuwen-
lang gebruikt worden. Simpel 
en puur. Zo’n eeuwenoud ingre-
diënt uit de natuur is klei. Groene 
kleipoeders hebben hun kleur te 
danken aan het ijzer oxidegehalte 
en het plantenmateriaal. Aan 
groene klei worden ontstekings-
remmende eigenschappen toe-
geschreven. Het reinigt, voedt, 
neemt overtollig olie/talg op en 
geeft uw huid een mooie en 
gezonde teint. Door toevoeging 
van biologisch druivenpitolie is 
de werking niet enkel reinigend, 
maar ook zeer hydraterend en 
verzorgend. Een boost voor je 
huid.

Natuur

Sylvia werkt enkel in harmonie 
met de natuur. Hydrolaten van 
kamille, oranjebloesem, melisse, 
druivenblad, geranium, lavendel, 
roos, salie, rozemarijn,… te veel 
om op te noemen. Al deze na-
tuurlijke producten worden in ons 
verzorgingsgamma verwerkt.
Laat de bloemenextracten uw 
huid verzorgen en opfrissen.
Heerlijk om dagelijks als reiniging 
of verfrissing te gebruiken. Wij 
maken graag een cocktailmix 
voor u klaar, uiteraard aangepast 
aan uw huid.

Bijenwas

Bijenwas bevat ontstekingsrem-
mende eigenschappen die de 
geïrriteerde en rode huid kal-
meert. Zo helpt het bijvoorbeeld 
ook tegen puistjes en mee-eters. 
Dit komt doordat bijenwas in 
staat is de huid te voeden en te 
hydrateren zonder de poriën te 
verstoppen. Het heeft antibacte-
riële eigenschappen waardoor 
de huid goed wordt verzorgd. 
Bijenwas bevat namelijk hydrate-
rende componenten zoals vitami-
ne A. Deze componenten zorgen 
ervoor dat je huid het vocht vast-
houdt waardoor je huid jong en 
stevig blijft.

Mooi, met en door  
de natuur


