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Oxyvital 
Oxivital is een ingrediënt verkregen uit graan door de Filatov procedure toe te passen. Graan stamt uit 

Centraal Amerika en word al eeuwen erkend door de Aztec en de indianen. In de Aztec mythologie 

explodeerde de zon tijdens het ontstaan van de wereld en liet een gouden gloed neerkomen op aarde die 
in graan veranderde bij aanraking met de grond. De godheid van het graan werd dan ook vereerd als de 

God van het leven. Graan is rijk aan onverzadigde en verzadigde vetzuren, proteïnen, verschillende 
suikers, minerale zouten, vitaminen en phyto-stimulanten.   

Oxyvital stimuleert de celademhaling en vermeerdert het zuurstofverbruik van de huidcellen tot en met 
116%.  De huid bereikt haar maximum zuurstofgehalte tegen dat de mens 20 jaar is. Dan ziet de huid er 

fris en stevig uit. Als de mens 30 jaar word is dat zuurstofgehalte al met 25% gezakt en worden de 

eerste tekenen van verouderen zichtbaar. Als de mens 40 word is het zuurstofgehalte al maar de helft 
meer, begint de elasticiteit van de huid te verzwakken en is de celveroudering duidelijk zichtbaar. Lijntjes 

en rimpeltjes komen te voorschijn en het gelaat begint er bleek en flets uit te zien. Door de 
celademhaling te stimuleren is de huid in staat om haar ATP gehalte te vermeerderen en zo de cel 

efficiëntie opnieuw te optimaliseren. 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Alyssum (Alyssum alyssoides)  
Alyssum kan gevonden worden in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa. Het stamt echter uit Azie en 

Noordwest-Afrika. Dit  alyssum extract heeft een gladstrijkend effect op de huid, doordat het kleine 

rimpeltjes opvult. 
 

Amandel olie (Prunus Dulcis) 
Zonder twijfel 1 van de beste en meest populaire oliën die in de cosmetica toegepast worden. Het is rijk 

aan mineralen, onverzadigde vetzuren en vitamines A, B en E.  Amandel olie is uiterst zorgzaam voor de 

huid en word ook vlot door de huid geabsorbeerd. Het is kalmerend, voedend en voorkomt dehydratatie. 
 

Anti-pollutie mengsel 
Innovatief samengesteld ingrediënt op basis van klimop, zonnebloemen en rijst zemelen. Beschermt 

tegen schadelijke milieu gassen, sigarettenrook, zwaveldioxide en zware metalen. Stimuleert ook de 

natuurlijke ontgiftigingsfunctie van de huid.  
 

Bijenwas (Cera Alba) 
Waardevolle natuurlijke substantie vaak gebruikt als basis van crèmes en emulsies. Het word vooral 

gewaardeerd voor zijn gladstrijkende en beschermende eigenschappen. Bijenwas beschermt de huid 
namelijk tegen schadelijke milieu invloeden door een beschermende filter op de huid te vormen. 

 

Gemberwortel extract (Zingiber Officinale) 
Gember komt uit Centraal Azie.  De wortel word zowel vers als gedroogd gebruikt, voor een groot aantal 

interne en externe doelen. Gember bevat glucose, fructose, essentiële oliën en gingerol.  Gember 
stimuleert de micro circulatie en heeft een opwarmend effect zonder de huid te irriteren.  

 

Gingko Biloba  
Een extract verkregen uit de bladeren van de Chinese Gingko boom.  Heeft de eigenschap om zuurstof te 

activeren, te hydrateren en radicalen te absorberen, waardoor het een zeer effectief ingrediënt is van 
cosmetische, zonneverzorgende en anti-cellulitis produkten.  

 
Ginseng (Panax Ginseng) 
Ginseng extract word verkregen uit de wortels van een specifiek type klimop. Het krijgt vaak de bijnaam 

“verjongings elixir”. Ginseng heeft een stimulerend effect op het metabolisme, de micro circulatie en de 
celvernieuwing. Bovendien beschermt en verstevigt het, en neutraliseert het zwellingen. Het is rijk aan 

vitamines B1, B2, B12 en C alsook essentiële amino zuren en veel mineralen.  
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Gist extract  
Gist is een verzameling van verschillende fungi. De meest voorkomende soorten zijn wijngist, berengist 

en de alombekende bakkerijgist. Gist bevat waardevolle elementen zoals amino zuren, enzymen, 

proteïnen, verschillende vitamines B en polysacchariden. Het gist extract in Skin Yoga is hydraterend en 
stimuleert het cel metabolisme.   

 
Glycerine (Glycerol) 
Glycerine is een trivalente alcohol die deel uitmaakt van de natuurlijke vetten.  Het is een transparante, 
kleurloze, viscose-achtige en zoete vloeistof.  Het is ideaal om de huid te hydrateren en helpt ook om het 

natuurlijk vochtniveau op peil te houden. Glycerine is reeds eeuwen gekend en is 1 van de oudste 

hydraterende cosmetische middeltjes.  
 

Good Looking Pigment  
Mineraal pigment samengesteld uit talk (mica), ijzer oxides en silicone. Het geeft de huid een natuurlijke 

toning en verbergt kleine onregelmatigheden van de huid.  

 
Granaatappel (Punica Granatum)  
Volgens de mythe heeft de Griekse godin Aphrodite de Granaatappelplant op Cyprus geplant.  
Waarschijnlijk had ze geen idee van de rijkdom aan actieve ingrediënten verborgen onder de donkerrode 

schil van de vrucht van deze plant. Granaatappel bevat zeer effectieve ingrediënten zoals het 
ontstekingsremmende flavonoïde en het essentiële gamma-linolenisch vetzuur.  De granaatappel is ook 

een zeer goede anti-oxidant. 

 
Groene Thee Extract (Camelia Sinensis) 
Dit extract is rijk aan flavonoïdes. Het stimuleert de bescherming tegen vrije radicalen. Verder bevat het 
tanende agenten en caffeïne, dat een ontstekingsremmend en revitalizerend effect heeft. 

 

Guarana (Guarana Paulina Cupana) 
Alexander von Humboldt (1769-1859), een Duitse ontdekkingsreiziger, was de eerste die guarana in 

Europa introduceerde. Guarana werd voor het eerst vermeld in een Duitse encyclopedie in 1877. De 
inboorlingen van het Amazone gebied gebruiken deze plant echter al duizenden jaren. Het word vooral 

erkend vanwege zijn revitalizerende en verfrissende eigenschappen. Het guarana zaad is rijk aan vetten, 

zetmeel, proteïnen, koolhydraten, mineralen en onverzadigde vetzuren.  Verder bevat het 4-5% 
guaranine, de sterkste natuurlijke caffeïne. Het caffeïne percentage van guarana poeder is ongeveer 3x 

zo groot als dat van koffie. Dit hoog percentage stimuleert de lokale bloedcirculatie en helpt om het 
aantal vreemde elementen in/op de huid te verminderen. 

 
Hyaluron zuur (Sodium Hyaluronate) 
Hyaluron zuur word gevonden in menselijk en dierlijk bindweefsel. Het vormt een onzichtbare, 

doordringbare laag op de huid. Het heeft de unieke eigenschap om vloeistoffen te binden en voorkomt zo 
dehydratatie van de epidermis. Het stimuleert de natuurlijke synthese van hyalonisch zuur in de huid, 

zodat de huid steviger en gladder word.  
 

Jojoba olie (Simmondsia Chinensis) 
De jojoba struik is een woestijnstruik en kan tot 3 m hoog groeien. De wortels kunnen tot 9m diep 
groeien in het woestijnzand. Deze struik kan wel 100 jaar oud worden. De jojoba noten bevatten 

waardevolle oliën die voornamelijk bestaan uit ether, onverzadigde vet alcohol en vetzuren. Jojoba olie 
werd als een vloeibare was geklasseerd en is werkelijk uniek binnen de botanische wereld. Het word 

gebruikt in de beste huidverzorgende produkten doordat het de huid zo glad en zacht maakt.  
 

Klimop Extract (Hedera Helix L. Araliaceae) 
Klimop is een altijdgroene klimplant met oorsprong in Europa en Noord-Amerika. Bevat o.a. saponine, 
vitamines C en E, beta carotene, rutine en caffeïsch zuur.  In de cosmetica word klimop gebruikt 

vanwege de samentrekkende, reinigende en verstevigende eigenschappen.  
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Kombucha  
De kombucha fungus word al eeuwen succesvol gebruikt als natuurlijke remedie in Azie en Rusland. 

Russisch onderzoek heeft aangetoond dat veel van de fungus componententen antibiotische en 

ontgiftende eigenschappen hebben. Veel onderzoek richt zich op het analyseren van de therapeutische 
eigenschappen van de gluconische, lactische en ascetische zuren die in kombucha aanwezig zijn. Het 

bevat ook vitamines uit de B familie en vitamine C.   
 

Lichi (Litchi chensis) 
De lichi boom is een grote altijdgroene boom die reeds 2000 jaar geplant word in Azie, voornamelijk voor 

zijn vruchten. Het extract gewonnen uit de vruchtenpulp is rijk aan glucose, fructose en sucrose. Het 

heeft hydraterende, kalmerende en dekkende eigenschappen. De fruitzuren hebben een licht 
keratolytisch effect. 

 
Lotus extract (Nelumbo Nucifera) 
Lotus is een belangrijk element binnen de Chinese kruidengeneeskunde. De witte lotus staat voor 

puurheid en is ook een belangrijk symbool binnen het Buddhisme. Witte lotus groeit in grensgebieden, 
maar het stof en de vuiligheid veelvuldig aanwezig in die zones worden door de blaadjes afgestoten – het 

zogenaamde lotus effect. Het word gebruikt in de cosmetica vanwege de samentrekkende en 
bechermende eigenschappen. Het lotus effect verbetert de natuurlijke beschermende functie van de huid 

tegen schadelijke milieu invloeden. 
 

Marine venkel extract (Crithmum Marithimum) 
De marinevenkel groeit op oceaan kliffen. Deze plant moet vaak felle winden en waterslag weerstaan en 
is daardoor enorm resistent en energetisch ontwikkeld. Bevat veel phyto-oestrogeen en vitamine C 

waardoor het de celgroei stimuleert en dus de epidermis helpt verstevigen. Heeft ook een gladstrijkend 
en verstevigend effect. 

 

 
Perzik extract (Prunus Persica) 
Het gebruikte perzik extract bevat koolhydraten verkregen uit aminozuren waardoor de huid er helder en 
stralend uit gaat zien. Het extract heeft ook gladstrijkende eigenschappen. 

 

Rocou olie (Bixa Orellana L) 
De Urucum (anatto, achiote, rocou, orlean) stamt uit de Caraïben. Het heeft als bijnaam de “lip stick 

boom” en word op verschillende traditionele manieren gebruikt: als zonnebescherming, als 
ontstekingsremmer, om schrammen en brandwonden te behandelen, en in de cosmetica. De rocou olie is 

rijk aan carotenoïden, afvalverwerkers en tocotrienolen die de peroxidatie van lipiden verminderen en die 
de schadelijke effecten van vrije radicalen tegenwerken. Het beschermt tegen oxidatie stress en milieu 

toxines. Het beschermt ook de keratinocyten tegen schade verricht door UV-stralen. Aztec vrouwen 

gebruikten de urucum zaden als lipstick.  Bij het malen van de zaden ontstaat een intens rode kleur die 
gebruikt kan worden voor het opsmukken van het gelaat. 

 
Shea boter (Butyrospermum Parkii) 
Shea boter word verkregen uit de noten van de sheaboom, die voornamelijk in Centraal afrika groeit. De 

sheaboom is geen makkelijke boom om te cultiveren. Hij bloesemt pas na 20 jaar en bereikt zijn optimale 
capaciteit zelfs pas na 50 jaar. Shea boter is dus duidelijk een exclusief ingrediënt. Het is een uiterst 

waardevol ingrediënt met grote hoeveelheden vitaminen A en E, caroteen, allantoïne, en essentiële 
vetzuren. Shea boter word makkelijk geabsorbeerd, behoud de cel elasticiteit en maakt de huid glad en 

soepel. Shea boter heeft ook een verzachtend en helend effect op ontstekingen. 
 

Shiitake-Pilz  extract (Lentinus Edoses) 
De zwarte shiitake paddestoel is het best gekend als ingrediënt in de Japanse en Chinese keuken, maar 
word ook geprezen binnen de cosmetica. Het shiitake extract infiltreert de huid diep en stimuleert de 

cellen.  Shiitake bevat 8 amino zuren en is rijk aan vitaminen (A,B,C,D), mineralen (potassium en zink) en 
polysacchariden. Het heeft een verstevigend en hydraterend effect en beschermt tegen vrije radicalen. 
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Tarwekiem olie (Triticum Vulgare) 
Tarwekiemolie bevat veel essentiële vetzuren zoals lino zuren en oliezuur. Het is ook rijk aan lecithine en 

vitamine E. Het werkt voedend, kalmerend en verstevigend.    

 
Vitamine E (Tocopherol) 
Vitamine E is cruciaal voor een gezonde en efficiënte huid. Het vertraagt de verharding van bindweefsel 
en voorkomt zo vervroegd verouderen van de huid. Vitamine E assisteert ook veel processen van het cel 

metabolisme en is een zeer goede afvalverbrander. 
 

Wilde Appel (Malus Sylvestris) 
De wilde appelboom word gevonden in Europa en zelfs Zuidwest-Azie. Ondanks de grote oppervlaktes 
van deze continenten is de boom toch relatief zeldzaam. De wilde appel bevat 85% water, 12% suiker en 

veel vitaminen en enzymen. De appel werkt als natuurlijke toner en hydrateert de huid. 
 

 

Witte Thee (Camelia Sinensis) 
Witte thee is een oud chinees medisch kruid dat vooral groeit in de Chinese Fujian bergen. Witte thee 

bevat polyphenolen en flavonoïdes. Het bevat een hogere concentratie caffeïne dan groene thee. Het 
extract is een efficiënte afvalverwerker, vermeerdert de micro circulatie, blokkeert elastase en werkt zo 

het vervroegd verouderen van de huid tegen. Binnen de Chinese cultuur word gezegd dat groene thee 
goed is voor de gezondheid en dat witte thee goed is voor de schoonheid. 

 

Zonnebloem oil (Helianthus Annuus) 
Zonnebloem olie word verkregen uit de zonnebloempitjes door koude persing. Zo worden de meeste 

waardevolle componenten bewaard. De onverzadigde olie bevat een hoog gehalte lino zuren. In 
huidverzorgende produkten voelt zonnebloemolie zeer licht aan op de huid. Het stimuleert de talgklieren 

voor een zachte, gladde huid. 

 
 

 


