
Vormt een beschermende
laag die de onderliggende huid
hydrateert. Stimuleert de
aanmaak van hyaluronzuur.
Verhoogt de productie van 
collageen en stimuleert
celvernieuwing.

Kombu (Laminaria Digitata)

Helpt bij het beschermen van de
huid tegen UV-straling, bestrijdt
schadelijke vrije radicalen,
ondersteunt bij het herstellen
en hydrateren van de huid
en beschermt tegen het uitdrogen
van de opperhuid (Transepidermaal
waterverlies).  

De oliën in het zeewier helpen je
ontspannen, ontgiften en
remineraliseren. Antioxidanten
ondersteunen de conditionering
en hydratering van de huid,
het haar en het gezicht.
Dit wier wordt al honderden jaren
gebruikt als toevoeging in bad.
 

Iers mos (Chondrus Crispus)

Gezaagde zee-eik (Fucus Serratus)

Irish Organics maakt gebruik van de
volgende zeewieren, lees meer over hun werking.

Biologische en parfumvrije
huidverzorging met zeewier

www.irishorganics.nl

Natrue & Organic Trust gecertificeerd

www.irishorganics.nl

Natrue & Organic Trust gecertificeerd Natrue & Organic Trust gecertificeerd

Uitgave van Your Well: info@yourwell.nl

De producten van Irish Organics zijn
Organic Trust en Natrue biologisch gecertificeerd.

Geen parabenen, synthesische geur- en kleurstoffen.
Geen aardoliederivaten, siliconenolie en -derivaten.

 Vegan, niet op dieren getest en pH-neutraal.

voor meer informatie:
www.rinamara.nl

voor producten met zeewier:
www.wereldvanzeewier.nl

Wereld van Zeewier
Marconiweg 55

3225 LV Hellevoetsluis

De verzorgingsproducten met zeewier van
het merk Irish Organics, worden gemaakt door

het bedrijf Rí na Mara (Iers voor “koning van de zee”),
een familiebedrijf gevestigd in hartje Connemara aan de westkust

van Ierland. Duurzaamheid speelt daarbij voor Rí na Mara een
grote rol. Het biologisch gecertificeerde zeewier wordt, in nauwe
samenwerking met zeewier experts, lokaal geoogst en samen met

andere botanische ingrediënten op een verantwoorde manier
verwerkt. De verzorgingsproducten worden ontwikkeld met

behulp van deskundigen uit de cosmetica branche.
Rí na Mara maakt gebruik van de beste productiefaciliteiten

in Ierland en creëert daar unieke, veilige, effectieve
en betaalbare kwaliteitsproducten. 



"Al het leven komt uit de zee." Met deze uitspraak
had de Griekse arts Hippocrates, meer dan 2000 jaar
geleden, het gelijk aan zijn zijde. Zo is bijvoorbeeld
de minerale samenstelling in het menselijk bloedplasma
bijna identiek aan die van het zeewater.

Wat deze mineralen bijzonder maken is dat zij in het
zeewater in een vorm voorkomen, waardoor ze in het
zeewier kunnen worden opgenomen. Hun vitale functies
kunnen zich daarna in de opperhuid vrijgeven.
Zeewater en zeewier vormen daarom belangrijke
grondstoffen voor de actieve bestanddelen
in de producten van Irish Organics.

Maak kennis met de producten van Irish Organics.

Gezichtscrème
30 ml Parfumvrij

Voor dagelijkse hydratatie en
het voeden van de huid

Producteigenschappen:
Intensieve hydratatie, kalmeert en voedt de huid.
Beschermt tegen schadelijke elementen en
neutraliseert vrije radicalen. Verzacht de huid.

Belangrijkste werkstoffen:

Kombu (Laminaria Digitata) en Iers mos (Chondrus Crispus):
Rijk aan vitamines, eiwitten en essentiële sporenelementen.
Aloe Vera:
Kalmeert en hydrateert.
Groene thee extract:
Remineraliseert en regenereert.
Avocado-olie:
Rijk aan vitamine A, D en E. Bevordert het regenereren
van de huid en stimuleert de aanmaak van collageen.
Sheaboter: Egaliseert de teint. Trekt snel in en laat de huid
ademen. Helpt het tegengaan van rimpels. Verzacht de huid.
Zoete amandelolie: Niet-vette olie, kalmeert de droge huid.
Maakt de huid glad.

Gezichtsmasker
75 ml Parfumvrij

Voor diepe reiniging en exfoliatie

Producteigenschappen:
Zeewierrijk klei masker. Voorziet de huid
van essentiële mineralen.
Verwijdert onzuiverheden. Effectieve exfoliatie,
minimaliseert fijne rimpels en zorgt voor een gladde,
stralende huid. Geschikt voor alle huidtypes. 

Belangrijkste werkstoffen:

Kombu (Laminaria Digitata) en Iers mos (Chondrus Crispus):
Rijk aan vitamines, eiwitten en essentiële sporenelementen.
Abrikozenpit-olie:
Rijk aan vitamine A, B2, B6, B17 en E. Bestrijdt vrije radicalen.
Kaolien:
Zuiverend effect, trekt gifstoffen naar buiten.
Bentoniet:
Reinigt en verjongt de huid.
Edelweiss extract:
Krachtige antioxidant met antiseptische eigenschappen.

Bodycrème
150 ml Parfumvrij

Intensief hydraterend en egaliserend

Producteigenschappen:
Rijke moisturiser voor dagelijks gebruik,
speciaal geschikt voor de droge en veeleisende
huid. Revitaliseert en brengt tot rust. Ideaal als handcrème
en conditioner voor huid en haar. Vermindert ontstekingen.
Helpt bij het verlichten van jeuk en irritatie van de huid. 

Belangrijkste werkstoffen:

Kombu (Laminaria Digitata) en Iers mos (Chondrus Crispus):
Rijk aan vitamines, eiwitten en essentiële sporenelementen.
Groene thee extract:
Remineraliseert en regenereert.
Sheaboter: Egaliseert de teint. Trekt snel in en laat de huid
ademen. Helpt het tegengaan van rimpels. Verzacht de huid.
Sesamolie: Krachtige antioxidant die de huid voedt.
Abrikozenpit-olie:
Rijk aan vitamine A, B2, B6, B17 en E. Bestrijdt vrije radicalen.
Teunisbloemolie:
Brengt de huid tot rust, werkt bij ontstekingen en
verlicht bij huidirritaties.

Bodylotion
150 ml Parfumvrij

Egaliserend, verzachtend, hydraterend
en verstevigend

Producteigenschappen:
Effectieve, voedende, hydraterende lotion
die remineraliseert en regenereert, en zorgt voor
een zachte, gladde en zijdezachte huid.

Belangrijkste werkstoffen:

Kombu (Laminaria Digitata) en Iers mos (Chondrus Crispus):
Rijk aan vitamines, eiwitten en essentiële sporenelementen.
Abrikozenpitolie:
Rijk aan vitamine A, B2, B6, B17 en E. Beschrijdt vrije radicalen.
Groene thee extract:
Remineraliseert en regenereert.
Sesamolie:
Krachtige antioxidant die de huid voedt.
Avocado-olie: Rijk aan vitamine A, D en E.
Bevordert het regenereren van de huid en stimuleert de
aanmaak van collageen.
Sheaboter: Egaliseert de teint. Trekt snel in en laat de huid
ademen. Helpt het tegengaan van rimpels. Verzacht de huid.

Zeewierbad
200 g

Ontspannend en ontgiftend

Producteigenschappen:
Gezaagde zee-ik zeewier wordt al honderden
jaren gebruikt als toevoeging in bad.
De oliën in het wier helpen je
ontspannen, ontgiften en remineraliseren.
Antioxidanten ondersteunen de conditionering en
hydratering van de huid, het haar en het gezicht.

Ingrediënten: 

100% zeewier (Fucus Serratus)

Creëer je eigen zeewier bad door
het zeewier onder de kraan te hangen
en het water er langs te laten stromen,
waardoor de rustgevende en hydraterende
mineralen en alginaten loskomen.
Doe het zeewier daarna in het badwater.
Het mineraal- en vitaminerijke zeewier bad helpt
je te ontspannen, te ontgiften en nieuwe energie
op te doen.


