Soorten
Lavendel – lavendula dentata
Geur: aromatisch kalmerend
Werking op de huid: verzachtend
Alsem – artemisia herba alba
Geur: kamferachtig opwekkend
Werking op de huid: licht samentrekkend
Tijm – thymus vulgaris
Geur: houtachtig kruidig
Werking op de huid: verwarmend
Rozemarijn – rosmarinus officinalis
Geur: fris kruidig
Werking op de huid: stimulerend
Munt – mentha pulegium
Geur: verfrissend rustgevend
Werking op de huid: verkoelend
Schors – juglans regia
Geur: aards opwekkend
Werking op de huid: zuiverend en kalmerend
Roos – rosa centifolia/damascena
Geur: zachte rozengeur
Werking op de huid: voedend
Eucalyptus - eucalyptus camaldulensis
Geur: verkwikkend
Werking op de huid: ontsmettend
Puur – moroccan lava clay
Geur: aards, licht antiseptische geur
Werking op de huid: reinigend en verzorgend

Omouna ghassoul
Schoonheid met meerwaarde
Met de aankoop van dit product ondersteun
je een vrouwen-coöperatie in Marokko
waardoor de vrouwen een eigen inkomen
verdienen.
Het productieproces is traditioneel, alles
wordt handgemaakt. Dat is goed voor de
kwaliteit van het product en het respect
voor de vrouwen die hun kennis en ervaring
inbrengen in het productieproces.
Omouna draagt een deel van de omzet af
aan het Centre Fiers et Forts in Tamesloht
dichtbij Marrakech. In dit kinderhuis worden
kansarme kinderen en straatkinderen
opgevangen en intensief op hun weg
begeleid naar een betere toekomst.
Omouna kruidenghassoul is een 100% puur
natuurlijk en eerlijk gemaakt product om
jezelf te verzorgen en te verwennen.
Met Omouna kruidenghassoul kun je
heerlijk baden in weelde terwijl je een
bijdrage levert aan een betere toekomst
voor de kinderen en de vrouwen.

Omouna ghassoul
lavaklei met kruiden
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lichaamspakkingen
haar- en gezichtsmaskers

Huidverzorging en
phyto-aromatherapie

D

e werking van ghassoul is gebaseerd
op absorptie van afvalstoffen en
afgifte van mineralen. De huid wordt
diep gereinigd en aangesterkt door de
mineralen in de ghassoul.

Wat is Omouna ghassoul?

G

hassoul werd 40 miljoen jaar
geleden in Marokko gevormd als
lavaklei door ondergrondse vulkaanuitbarstingen. De ghassoul bevindt zich onder de grond van het Midden-Atlasgebergte.

Toepassing

Lichaamspakking
gezichts- en haarmasker

Het mineraal Hectorite absorbeert vier keer
meer gifstoffen dan koolstof. De mineralen
Sodium, Calcium, Magnesium, IJzer,
Silicium en Montmorillonite verzorgen de
huid. Ghassoul is pH-neutraal en droogt
de huid niet uit.

Het is zeer mineraalrijke lavaklei die zuiverder
is dan kleisoorten die zich bevinden aan de
oppervlakte van de aarde.
Omouna ghassoul is 100% puur en
ecologisch.

Ghassoulbrokjes of ghassoulpoeder
Een paar keer heet water toevoegen en goed
roeren. Het water telkens door de ghassoul
laten opnemen tot de gewenste dikte.
Ghassoul neemt veel water op en neemt
daardoor in omvang toe. Warm opbrengen.
Na 10 tot 15 minuten afspoelen met een washandje of sponsje.

Ghassoul is van oudsher de authentieke
huidverzorging voor gebruik in de
hammam.
Het is een reinigende en verzachtende vervanging voor zeep, zelfs als de huid overgevoelig is en bij huidallergieën en huidirritaties.

De kruiden voor de Omouna ghassoul
worden geplukt in de bergen waar de lucht
en de bodem schoon zijn. Daarna worden ze,
als ze nog vers zijn, verwerkt in de ghassoul.

Ghassoul wordt, gemengd met water, een
zachte smeuïge pasta.
De geur van de kruiden komt vrij na het
aanmaken met water.

Phyto-aromatherapie
Door toevoeging van verse kruiden en
bloemen zijn er verschillende soorten
Omouna ghassoul, elk met een andere uitwerking op de huid en een rijke geurbeleving.

De productie is traditioneel
Géén ovens maar de zon die de ghassoul
langzaam droogt. Géén machines maar
handmatige en aandachtige productie
waardoor de natuurlijke kracht en geur
blijven behouden.
Omouna ghassoul bevat uitsluitend
verse lavaklei met verse kruiden of
bloemen. Niets anders.

Detox bad
Ghassoulpoeder
Ghassoul toevoegen aan het badwater tot de
gewenste hoeveelheid. Hoe meer ghassoul,
hoe meer werking en geurbeleving.
Ghassoul afspoelen na het bad.
De ghassoul spoelt makkelijk weg en is
onschadelijk voor de afvoer.

