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COURAGE

CONTENTMENT

CREATIVITY

JOY

Waar energie en emotie elkaar treffen 
onstaat natuurlijke schoonheid en 

de pure beleving van je goed voelen

SERENITY

Waar energie en emotie elkaar treffen ontstaat 
natuurlijke schoonheid en de pure beleving van je goed voelen



Welk PHYTO 5 Quantum element past op dit moment bij jou?
Laat je element bepalen met de exclusieve Quantumdiagnose. 

PHYTO 5 Quantum HOUT
Etherische olie van limoen, rozemarijn, cipres en citroen

Brengt balans in de emotie Vertrouwen. Voor vastberadenheid en kracht.
Om element HOUT condities te balanceren: oa. stress, spierspanning, lage energiestroom

Laat je energie weer voluit stromen waardoor je vitaliteit verhoogt!

PHYTO 5 Quantum VUUR 
Etherische olie van lavendel, ylang-ylang, rozemarijn

Brengt balans in de emotie Vreugde. Ga voor je passie en straal dit uit.
Om element Vuur condities te balanceren: oa. roodheden, bloedcirculatie, hitte

Je energie is sprankelend en je straalt vreugde uit!

PHYTO 5 Quantum AARDE
Etherische olie van citroen, zoete sinaasappel, eucalyptus, cipres

Brengt balans in je Creativiteit. Ervaar zuiverheid en balans.
Energie van het tussenseizoen, element Aarde: oa. afslanken, piekeren, celkwaliteit

Je energie is in ontladen en in balans. Je bent één en al creativiteit!

PHYTO 5 Quantum METAAL
Etherische olie van tijm, eucalyptus, citroen en niaoli

Geeft balans in Tevredenheid. Geniet van je ademruimte.
Energie van de herfst, element Metaal: oa. loslaten, lymfestelstel

Je energie is licht en je voelt je vrij en comfortabel!

PHYTO 5 Quantum WATER
Etherische olie van jeneverbessen, eucalyptus

Maakt je zen. Herontdek je innerlijke rust.
Energie van de winter, element Water: oa. watercirculatie,  oedeem, wallen en kringen

Je energie is zen!

Breng de wasgel aan op je huid en vermeng met water tot het schuimt. Spoel af.
De wasgel met een pH van 5.4 zorgt voor het gezonde behoud van de zuurmantel 
van de huid. Werkt kalmerend. Geschikt voor elk huidtype, ook intieme hygiëne.

Na bad of douche masseer je Yogi Body op je hele lichaam.
Een Yogi Body werkt op je huid en je lichaam, energetisch en op je emotie.

Gebruik in douche: 
Maak je huid vochtig en breng een laagje 
Selextrême aan.  Laat even inwerken, scrub 
over je huid en spoel af. Je kan de Selextrême 
ook mengen met Le Phyt’Acid. Mag ook op gelaat en hoofdhuid gebruikt worden. 

Je hebt nu een zijdezachte huid en je emotie is in harmonie. Je voelt je als het ware in balans.
Bevat: Puur zout uit de Zwitserse bergen en etherische oliën. Verwijder de aluminiumfolie niet. Deze dient om de kracht van de 
etherische olie vast te houden.

Gebruik in bad: 
Doe een schepje Selextrême in het badwater op een temperatuur 
van ongeveer 38 graden. Relax en geniet (20-tal minuten).

Le Phyt’Acid
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Yogi Body
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