natuurlijke verzorging geïnspireerd door de bij
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Waarom kiezen voor Bee honest cosmetics?
De producten van Bee honest cosmetics worden gemaakt met
zorgvuldig geselecteerde pure ingrediënten zoals honing en verzorgende
plantenextracten. Ze bevatten natuurlijke geuren die de zintuigen prikkelen.
Je krijgt er een positief gevoel van!
Bee honest cosmetics staat voor eerlijk. Eerlijk omdat we geen synthetische
geur- en kleurstoffen, siliconen of aardolieproducten gebruiken. En omdat we
gebruik maken van biologische fairtrade honing en projecten ondersteunen
die de bij en de natuur een handje helpen.
Onze natuurlijke verzorgingslijn is er zowel voor vrouwen, mannen als
kinderen. Alle producten dragen het keurmerk BDIH, wat een garantie is voor
gecertificeerde en gecontroleerde natuurlijke cosmetica.
Bij de Traay verwerken wij al sinds 1977 de beste honing. Wij hebben ons, voor
Bee honest cosmetics, laten inspireren door de bij. Naast honing maken bijen
ook andere bijzondere producten zoals gelee royale, bijenwas, propolis en
verzamelen ze stuifmeel. Deze ingrediënten bevatten werkzame stoffen en
daarom verwerken wij ze in onze producten.
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Lichaamsverzorging
Wij geloven dat een goed verzorgd lichaam ertoe bijdraagt dat je lekker in je vel
zit . ’s Morgens de dag opgewekt beginnen en ’s avonds ontspannen afsluiten.
Gedurende de dag wordt onze huid blootgesteld aan externe invloeden zoals
milieu en weersomstandigheden. ’s Nachts produceert de huid afvalstoffen
die ’s morgens op milde wijze verwijderd dienen te worden. Daarom is een
goede maar milde reiniging belangrijk. Een aanvullende verzorging is nodig om
de huid te beschermen en om te zorgen dat de huid vocht vasthoudt.
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Douche crème
Een douche doet je altijd goed: in de ochtend word je er
wakker door en ’s avonds zorgt een douche voor ontspanning. In de douche crèmes van Bee honest cosmetics
combineren we een milde reiniging met natuurlijke
verzorgende ingrediënten waaronder biologische sesamen olijfolie en sheabutter. De verschillende varianten
hebben elke hun subtiele geur en werking!
Aloë vera & honing: verzorgt en verzacht.
Lavendel & sinaasappel: verzorgt en brengt tot rust.
Olijf & citroen: verzorgt en verfrist.
Rozen: verzorgt en harmoniseert.
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Bad & douche
De licht schuimende bad & douche producten van Bee
honest cosmetics reinigen de huid op milde wijze en
verzorgen haar met natuurlijke ingrediënten.
Je kan de bad & douche toevoegen aan het water van een
vollopend bad. Of onder de douche op de vochtige huid
aanbrengen en zachtjes masseren.
Aangezien je stemming of behoefte kan variëren, bieden
wij een breed assortiment. De verschillende varianten
hebben elke hun subtiele geur en werking!
Aloë vera & honing: voedt en verzorgt.
Eucalyptus: verkwikt en verzorgt.
Kokosnoot: verwarmt en verzorgt.
Lavendel & sinaasappel: ontspant en kalmeert.
Olijf & citroen: verfrist en verzorgt.
Rozen: harmoniseert en verzorgt .
Zonder parfum: zonder essentiële olie of parfum om
de gevoelige huid zo min mogelijk te belasten.
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Body scrub
Als je de huid met een scrub zachtjes masseert, worden dode
huidcellen verwijderd en de doorbloeding en celvernieuwing
van de huid gestimuleerd.
In deze body scrub verwijderen gemalen biologische
abrikozenpitjes dode huidcellen en onzuiverheden,
terwijl plantaardige oliën en bijenwas de huid verzorgen.
Bijenwas geeft een heerlijke hydratatie aan de huid en
beschikt over verzachtende, antiseptische en kalmerende
eigenschappen. Het sluit de poriën niet af.
Verkrijgbaar in 2 varianten:
lavendel & sinaasappel: de biologische essentiële 		
lavendel- en sinaasappelolie omhullen je met een gevoel
van ontspanning.
olijf & citroen: de natuurlijke geur van olijf en citroen
omhult je met een zomers gevoel.
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Body butter
Voor een heerlijk zachte en soepele huid hebben we een
body butter. Deze crèmeachtige butter bevat bijenwas,
biologische shea butter, sesam-, zoete amandel- en
jojobaolie.
Verkrijgbaar in kokosnoot voor een verwarmend en
zomers gevoel, lavendel & sinaasappel voor een gevoel van
ontspanning en olijf & citroen voor een verfrissend gevoel
gevoel.
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Body milk
Onze body milk is wat dunner dan de butter en bevat
ook biologische shea butter, sesam-, zoete amandel- en
jojobaolie voor een soepele huid.
Verkrijgbaar in aloë vera & honing voor een gevoel van
comfort en zachtheid, lavendel & sinaasappel voor een
gevoel van ontspanning, olijf & citroen voor een verfrissend
gevoel en rozen voor een gevoel van comfort en tederheid.

Body oil
De verzorgende body oils van Bee honest cosmetics
ruiken heerlijk en trekken snel in de huid. Je hoeft maar een
klein beetje op een licht vochtige huid aan te brengen. Ze
bevatten amandel- , macadamia olie en bijenwas. Bijenwas
geeft een heerlijke hydratatie aan de huid en beschikt over
verzachtende, antiseptische en kalmerende eigenschappen
en sluit de poriën niet af.
Verkrijgbaar in baby (met calendula) voor na een bad met
de hair & body wash, lavendel & sinaasappel voor een gevoel
van ontspanning, rozen en zoete amandel voor een gevoel
van comfort en tederheid.
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Je handen regelmatig wassen is écht een must, zo kun je veel infecties
voorkomen. Je komt namelijk de hele dag door met bacteriën, virussen en
andere ziekteverwekkers in aanraking. Deze kun je via je handen overbrengen
op voedsel.
Het is daarom belangrijk om je handen te wassen met een milde zeep die de
huid reinigt zonder dat deze uitdroogt.
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Handzeep
Onze vloeibare handzepen zitten in een handige pompflacon
en zijn dus makkelijk in gebruik. Natuurlijk met milde
wasactieve stoffen en onze biologische fairtrade honing.
Verkrijgbaar in lavendel, voor een gevoel van ontspanning,
neutraal zonder allergenen om de gevoelige huid te
beschermen en rozen voor een gevoel van comfort en
tederheid.

Zeep
Al jarenlang zijn de zepen van de Traay een icoon van onze
verzorging. Nu bestaan deze zepen ook in BDIH kwaliteit.
Deze zepen zijn samengesteld uit biologische oliën (olijf-,
palm-, en kokosolie) en sheabutter . Deze ingrediënten
reinigen en verzorgen de huid zonder dat deze uitdroogt.
Er is keuze uit 3 soorten: olijf & lavendel met de heerlijke
rustgevende geur van lavendel, rozen voor een gevoel van
comfort en tederheid en natuurlijk honing met een heerlijke
subtiele honinggeur en gemaakt met fairtrade honing.
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Mannenverzorging
Voor mannen bieden wij een heerlijk product voor onder de douche waarmee
je je haar en lichaam in 1 keer kan wassen. Gemaakt met milde tensiden,
onze biologische fairtrade honing en andere natuurlijke actieve stoffen zoals
biologische essentiële olië of extract.
De hair & body wash is 100% natuurlijk en is verkrijgbaar in 3 opwekkende
geuren: eucalyptus voor een verkwikkend effect, rozemarijn wat vitaliserend
werkt en de verfrissende geur verveine.
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Baby en Kind
De komst van een kleintje is een intens en mooi moment in
het leven. Je kind is de eerste jaren nog zo kwetsbaar. De
huid is heerlijk zacht maar ook heel gevoelig. Dan wil je toch
alleen milde verzorgingsproducten gebruiken?
Onze
verzorgingsproducten
bevatten
zorgvuldig
geselecteerde natuurlijke ingrediënten die de huid van je
kleintje goed verzorgen.

Hair & Body wash
In onze hair & body wash combineren we een zeer milde
reiniging met zachte natuurlijke ingrediënten waaronder
biologische calendula extract. Bij de babyvariant is de geur
heerlijk zacht en bij de variant voor kinderen (vanaf 3 jaar) is
de natuurlijke geur wat fruitiger!

Body oil
Na het badmoment kun je je baby heerlijke masseren met
onze body oil. Gemaakt met zoete amandel-, macadamia
olie, bijenwas en calendula extract.
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Haarverzorging
Net als een stralend gezicht, is glanzend en gezond haar ook
je visitekaartje. Het is toch leuk om een compliment over
jouw mooie haar te krijgen?
Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor een verzorging met
zachte producten op basis van ingrediënten van natuurlijke
oorsprong het beste is. Onze haarproducten zijn aangepast
aan de individuele behoeften van de verschillende
haartypes. Onze shampoos reinigen op milde wijze het haar
en de hoofdhuid. Dus zonder SLS of SLES. Daarna verzorgen
de conditioners het haar extra zodat het zacht en goed
doorkambaar is. Deze conditioners kunnen gecombineerd
worden met elke shampoo naar keuze!

16

Haartype

Shampoo

Conditioner

Droog en gekleurd haar

Aloë vera & honing

Aloë vera & honing

Roos en een gevoelige hoofdhuid

Cade & tijm

Alle haartypes en een gevoelige hoofdhuid

Calendula

Calendula

Blond haar (natuurlijk)

Kamille

Kamille

Wit en grijs haar

Korenbloem

Normaal tot fijn haar

Lavendel & stuifmeel

Normaal tot futloos haar

Munt

Droog en beschadigd haar

Olijf & propolis

Normaal tot vet haar

Rozemarijn & cipres

Normaal tot droog haar

Rozen

Normaal tot vet haar

Verveine & citroen

Alle haartypes en een gevoelige hoofdhuid

Zonder parfum

Olijf & propolis

17

Gezichtsreiniging en -verzorging
Gedurende de dag wordt onze huid blootgesteld aan externe
invloeden zoals milieu- en weersomstandigheden. Om je
schoonheid te accentueren kan je make-up gebruiken, wat
je huid belast. Aan het eind van de dag zal je huid je dankbaar
zijn voor een goede milde reiniging en een fijne nachtcrème
die helpt bij het herstelproces van de huid.
’s Nachts ontspant en herstelt de huid zich. De huid
produceert afvalstoffen die ’s morgens op zachte wijze
verwijderd dienen te worden. Om de dag goed door te
komen heeft je huid de behoefte aan een beschermde
dagcrème die is afgestemd op jouw huidtype.
Het is dus van belang om de huid twee keer per dag te
reinigen en te verzorgen.
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Gezichtsreiniging
Je begint de reiniging met een cleanser. Afhankelijk van jouw
huidtype kan dit een melk of schuim zijn. Deze verwijdert op
milde wijze vuildeeltjes en make-up.
Nadat het oppervlakkige vuil is verwijderd, kun je eventueel je
huid scrubben om de bovenste laag van je dode huidcellen te
verwijderen (maximaal twee keer per week). Dit zorgt ervoor
dat de nieuwe huidcellen zichtbaar worden en dat alles wat
je erna doet tot dieper in je huid kan dringen. Ook stimuleert
scrubben de bloedsomloop. Het maakt je huid frisser en
lekker zacht.
Tot slot gebruik je de lotion om de laatste vuildeeltjes weg te
halen, de pH-waarde van je huid weer in balans te brengen en
de poriën te sluiten. Ook zorgt een lotion ervoor dat alles wat
je hierna op de huid smeert beter wordt opgenomen.
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Crèmes
Elk huidtype heeft een andere behoefte, en het moment
van de dag bepaalt ook wat je huid nodig heeft. Bee honest
cosmetics biedt om deze redenen een breed assortiment
aan crèmes aan:

Dag
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Nacht

Rijpere huid

Gelee royale crème met
koninginnegelei en jojobaolie

Gelee royale crème met
koninginnegelei, jojobaolie en
sheabutter

Gemengde &
vette huid

Lavendel crème met bijenwas
en essentiële lavendelolie

Lavendel crème met bijenwas,
amandelolie en essentiële
lavendelolie

Gevoelige huid

Rozemarijn crème met
bijenwas, bio fairtrade honing
en essentiële rozemarijnolie

Rozemarijn crème met bijenwas, bio
fairtrade honing, macadamia- en
essentiële rozemarijnolieV

Droge huid

Rozen crème met shea butter,
bijenwas en wilde roos olie

Rozen crème met shea butter,
bijenwas, zoete amandel en wilde
roos olie

Normale huid

Zoete amandel crème met
bijenwas, zoete amandelolie en
shea butter

Zoete amandel crème met bijenwas,
zoete amandelolie en shea butter

Beide

Huidcrème honing of
kamille met zonnebloem- en
jojobaolie

Huidcrème honing of
kamille met zonnebloem- en
jojobaolie

Lippenbalsem
Onze lippen staan constant bloot aan externe invloeden: zon in de zomer en kou
in de winter. Ze kunnen dus wel wat extra verzorging gebruiken!
Onze lippenbalsem bevat bijenwas, biologische plantaardige oliën (zonnebloem,
abrikozenpit en jojoba) en cacaoboter. Heerlijk zacht en makkelijk smeerbaar.
Bovendien verpakt in een handige tube die overal mee naartoe kan. Verkrijgbaar
in 4 varianten: appel, framboos, neutraal en munt.
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Wat betekent BDIH?
BDIH is een onafhankelijke organisatie voor certificering van natuurlijke
cosmetica. De BDIH norm heeft tot doel de term ‘natuurlijke’ cosmetica te
definiëren in het belang van de gebruiker.
Het keurmerk creëert transparantie en garandeert consumenten dat de
gecertificeerde producten alleen gemaakt worden van grondstoffen, die
overeenkomen met de strenge specificaties van BDIH. Gecontroleerde
natuurcosmetica bevat als natuurlijke grondstoffen plantaardige oliën, vetten
en wassen, kruidenextracten, bloemenwater, etherische oliën en aroma’s van
gecontroleerde biologische teelt.
Naast de zorgvuldige keuze met betrekking tot plantaardige grondstoffen,
spelen de milieuvriendelijkheid van het product, het milieuvriendelijk
vervaardigen van een product, de afbreekbaarheid van de grondstoffen op
milieuvriendelijke manier en het inzetten van recyclebare verpakkingen een
grote rol.
De natuurlijke cosmetische producten worden gecontroleerd. Alleen
producten die voldoen aan de strenge criteria dragen het
 keurmerk “BDIH
norm” voor gecertificeerde natuurlijke cosmetica.
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