Mangosteen-voeding voor haar en body
Met de nieuwe Juni van XANGO ® brengt u elke dag van de week de
luxueuze sereniteit van een herstellende spa-ervaring naar uw huis. 100%
pure essentiële oliën laten uw zintuigen ontwaken en verjongen uw lichaam,
geest en ziel met de voedende voordelen van mangosteen. Alleen van
XANGO: veganistische formules ontworpen voor het welzijn van lichaam, ziel
en het milieu.

Fundament van zuiverheid
Zelfs vanaf de eerste introductie van persoonlijke verzorging heeft XANGO zich ingespannen om veilige
en toxinevrije producten aan te bieden. Wij blijven trouw aan onze bedrijfsfilosofie: onze producten zijn
authentiek en nauwgezet veilig/vrij van giftige en schadelijke chemicaliën voor zowel de consument als het
milieu.

Spa luxe bij u thuis
De nieuwe Juni-producten zijn producten die reinigen, verfrissen en voeden. Ze bevatten schone en veilige
formules met de voedende mangosteen uit Zuidoost-Azië en bieden u een aromatherapeutische ervaring
met 100% zuivere etherische oliën die u ontspannen, energie geven en de zintuigen ontwaken. Voeden
uw haar en lichaam met Juni, terwijl u ons milieu respecteert. Met Juni kunt u zelfs het kortste moment
omvormen tot een herstellende spa-ervaring thuis.

JUNI VOORDELEN
• Een dagelijks ritueel met mangosteen om met 100% pure essentiële oliën uw zintuigen te kalmeren, tot
rust te brengen en uw zintuigen te bevrijden
• Kom in harmonie met de natuur - voed uw haar, lichaam en geest
• Veilige formules op basis van planten om uw haar en lichaam te reinigen, te revitaliseren en te voeden
• Wellness voor lichaam en geest-verfrist de geest net zoals het de haren en het lichaam voedt

www.xango.eu

Clarifying
Shampoo

Clarifying
Conditioner

Laat uw zintuigen met
energiegevende pepermunt,
bevorderende sinaasappel,
verfrissende rozemarijn,
revitaliserende eucalyptus
en voedende mangosteen
ontwaken. Houd uw hoofdhuid
en haar de hele dag fris en
schoon.

Laat uw zintuigen met
energiegevende pepermunt,
bevorderende sinaasappel,
verfrissende rozemarijn en
revitaliserende eucalyptus
ontwaken. Voedende
mangosteen en balancerende
planten houden uw haar
natuurlijk.

Voedende
Shampoo

Voedende
Conditioner

Een combinatie van
energiegevende bergamot,
zuiverende citrus en rustgevende
ylang ylang verjongen uw geest
en bevorderen een gevoel van
welzijn. Ervaar de vochtrijke
mix van mangosteen en andere
plantaardige ingrediënten voor
een gezonde hoofdhuid en
gezond haar.

Een combinatie van
energiegevende bergamot,
zuiverende citrus en rustgevende
ylang ylang verjongen uw geest
en bevorderen een gevoel van
welzijn. Herstel het vocht naar uw
haar met voedende mangosteenaminozuren en plantaardige
ingrediënten voor een zijdezachte
en handelbare afwerking.

www.xango.eu

Hair & Scalp
Treatment Oil

Vegan Hand
& Body Bar

Alleen van XANGO. Voedende
mangosteen, zuiverende
rozemarijn, stimulerende
pepermunt, reinigende tijm,
balancerend cederhout en
kalmerende lavendel helpen bij
het reinigen en verhogen van
de haardichtheid, terwijl de
hoofdhuid wordt gestimuleerd.

Ontspannende lavendel,
opwekkende sinaasappel,
rustgevende kamille en voedende
mangosteen bevorderen uw
welzijn.

Hand &
Body Wash

Hand &
Body Lotion

Verfrissende grapefruit,
balancerende geranium,
revitaliserend citroengras,
herstellende ylang ylang en
voedende mangosteen zorgen
voor een opwekkende ervaring.

Verfrissende grapefruit,
balancerende geranium,
revitaliserend citroengras,
herstellende ylang ylang en
voedende mangosteen zorgen
voor een opwekkende ervaring.
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