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Purity Herbs zijn niet zomaar verzorgingsproducten. Ze hebben een eigen verhaal en betekenis.
De liefde voor de ongerepte natuurpracht van IJsland vormt de basis van het bedrijf.
De huidverzorgingslijn zit bijgevolg boordevol handgeplukte kruiden, kristalhelder bergwater
en etherische oliën. De producten bevatten geen chemische of kunstmatige ingrediënten. Je
vertrouwt je lichaam dus toe aan het beste wat te natuur te bieden heeft: 100%

biologisch,

handgemaakt en zonder het gebruik van proefdieren!

Purity Herbs
Voor een gezonder en natuurlijker leven
Natuurzuivere producten
´
Purity Herbs werd in 1994 opgericht door Ásta Kristín Syrusdóttir
en André
Raes. Het bedrijf is gevestigd in Akureyri, in het noorden van IJsland. André
maakte in zijn vrije tijd kruidencrèmes en -oliën voor familie en vrienden.
Ásta werkte toen als verpleegster. Ze kwam er in contact met een jongetje
dat leed aan eczema en vluchtige huiduitslag. Ásta vroeg en kreeg toestemming van zijn moeder om de jongen te behandelen met een van Andrés
kruidencrèmes. Het succes was verbluffend: al na enkele dagen was de huid
weer egaal en gezond! De wonderformule van Ásta en André werd daarna
verder ontwikkeld en verfijnd. Vandaag de dag maakt Purity Herbs meer
dan 55 verschillende soorten natuurzuivere producten. Dit gebeurt nog
steeds op ambachtelijke wijze: zonder machines, voor elk huidtype en
geschikt voor alle leeftijden. In tegenstelling tot producten met chemische
additieven, bestaat Purity Herbs enkel uit 100% biologische ingrediënten,
voor een gezonder en natuurlijker leven!

24 Uren
gezichtscrème
Een 100% natuurlijke crème,
geschikt voor een normale tot
gecombineerde huid. Deze crème bevat de
eigenschappen van een beschermende dagcrème en een
voedende nachtcrème. Daarom bevat dit product ook een
natuurlijke UV-filter. De crème mag gebruikt worden op
de gevoelige huid rond de ogen en is prima geschikt als
basis voor make-up.

Enkele producten in de kijker:

Wondercrème

Rozenwonder gezichtscrème

Dit is de eerste crème die Purity Herbs vervaardigde. Ze mag aangewend worden op
wonden, zweren, zonnebrand, brandwonden, doorligwonden,… Kortom: een totaalcrème met een verzorgende werking, die in
elke huishoudapotheek thuishoort!

Deze gezichtscrème met vitamine A, C en E
biedt alles om de huid dag en nacht te verwennen. Bevat een natuurlijke UV-filter en
mag ook als oogcrème gebruikt worden.

Haai crème
Oogcrème
De 100% natuurlijke oogcrème beschermt en
voedt de huid rond de ogen. De huid rond de
ogen eist immers speciale aandacht door de
gevoeligheid en de vorming van rimpels.
Purity Herbs oogcrème bevat een anti-rimpelsysteem dat de strijd aanbindt tegen het
verouderen van de huid.

De haai olie, IJslandse kruidenextracten en de
essentiële oliën geven deze crème helende
eigenschappen. Haai crème heeft reeds wereldwijd zijn
diensten bewezen ter verzorging van brandwonden, schaafwonden, zonnebrand en andere huidirritaties zoals kindereczeem en psoriasis. De producten op basis van haaiolie
komen van Groenlandse haaien, die per ongeluk in de vissersnetten verstrikt geraken. Er wordt dus geen jacht
gemaakt op de haaien, voor welk doel dan ook. Bevat vitamine, A, D en E.

De producten van Purity Herbs worden voor de regio exclusief verdeeld
door Kreastyle.
Het complete gamma vindt u terug op de webwinkel

www.kreastyle.be
Uiteraard kunt u ook terecht bij Coiffure Krea Style.
Neem dus vrijblijvend contact op
om de kracht van de natuur te ervaren!

Coiffure Krea Style
Landegemstraat 7, 9850 Vosselare
Tel. 09-371 89 76, Fax: 09-371 89 76
info@kreastyle.be

www.kreastyle.be

