Organic beauty from the sea

Produkt Guide
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Vakker hud
begynner med
eksepsjonell
hudpleie.
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Vår historie er Innovasjon,
Integritet og Respekt for
havet
I mer enn 10 år har VOYA vært på topp
i verden når det gjelder resultatsdrevne,
økosertifiserte hudpleieprodukter. Skapt
med kjærlighet og omtanke av familien
Walton på Irlands vestkyst, er VOYA
verdens første økologisk sertifiserte
algebaserte hudpleieserie. Vi har
spesialisert oss på å benytte ville irske
alger, kjærlig høstet for hånd, som
bedrer din helse, hud og velvære.

Hvorfor velge økologisk?

•V
 OYA er en reise som startet i 1912
da det første algekurbadet åpnet i
Strandhill, Co. Sligo, Irland.

• Ø
 kologiske ekstrakter er
antibakterielle og har et solid
renommé som en naturlig helbreder.

•A
 lgebad er en 300 år gammel
tradisjon og er Irlands eneste
opprinnelige urterapi.

• Ø
 kologiske produkter reduserer
antall kjemikalier huden din kommer
i kontakt med. Dette kan være langt
over 200 daglig ved bruk av ikkeøkologiske produkter.

• Irlands nordvestlige, ville
Atlanterhavskyst er en av de reneste
og minst forurensede i verden.
•V
 OYAs alger er en fornybar ressurs,
nøye utvalgt og miljøvennlig høstet
for hånd.

VOYA er ledende eksperter på å hente
inn de reparerende og helbredende
kraftene i alger. Vi fusjonerer vår
elskede naturressurs med en rikdom
av de reneste økologiske aktive
ingredienser og essensielle oljer, for å
gi deg huden du drømmer om.

•V
 OYA benytter verdens strengeste
standard på sin økologiske
sertifisering definert av Soil
Association.

Vår ekspanderende serie inkluderer nå
mer enn 50 produkter. Her finner du
avanserte økologiske ansiktsprodukter
for spesifikke hudproblemer til
livsstilsprodukter - slik at du kan skape
en komplett VOYA spaopplevelse
hjemme.

• Alger

booster immunsystemet og
bidrar til å opprettholde en sunn
skjoldbruskkjertel. Alger er bevist
effektive som detox, samt tilfører
intens fukt og næring til hud, hår og
negler.

VOYAs anerkjente, prisvinnende
produkter og behandlinger har høynet
forbrukerens forventninger om økologisk
hudpleie til noe eksepsjonelt, luksuriøst
og svært effektivt.
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Visste du at?

•A
 lle våre hudpleieprodukter
inneholder kraftige, økologiske
antioksidant og anti-age egenskaper.

•A
 lger har blitt brukt som en effektiv
behandling for psoriasis, eksem,
dermatitt og akne.

• P
 arabener og andre kjemikalier man
finner i kosmetikk og vaskemidler
ikke bare ødelegger de fordelaktige
egenskapene til alger, men kan også
skade din helse og miljøet.
• A
 lger inneholder algepolyfenoler
og karotenoider, dette er kraftige
antioksidanter som vitenskapelig
bevist beskytter mot og reparerer
tegn på for tidlig aldring.
• H
 uden er kroppens største organ.
Den bruker bare litt over 20 sekunder
på å absorbere kjemikalier den
kommer i kontakt med og får disse til
å gå inn i blodstrømmen din.

VOYAs Filosofi

Innpakning

Voya setter sin ære i å skape høyst effektive og eksepsjonelle
hudpleieprodukter. Dette innenfor sin etikk om kun å bruke
fornybare ingredienser. Alt etter sertifiserte økologiske
standarder, fra høsting av råvarer til ferdig produkt.

VOYAs produkter har innpakning som er resirkulert,
resirkulerbar eller biologisk nedbrytbar. Ny innpakning er
laget fra tørkede alger og trykket med vegetabilsk blekk som
knuses til pulver og blandes inn i papiret.

Vår Grønne Forpliktelse

Testing på dyr

VOYA er sertifisert i henhold til økologisk standard av Soil
Association, Irish Organic Farmers and Growers Association
og Global Organic Textile Standard.

VOYA er sterkt imot testing på dyr og hverken ingredienser
eller sluttprodukt involverer en slik praksis.

Miljøvennlig algeinnhøsting

VOYA er svært stolte over å være offisiell sponsor av Seal
Rescue Ireland og i tillegg adopterer vi en sel hver måned
i året.

VOYAs ekspert team av algeinnhøstere bruker kun
miljøvennlig og konservativ innhøstingspraksis når de plukker
alger. Dette sikrer at ingen skade eller ødeleggelse skjer
på den vakre kystlinjen eller den verdifulle floraen i Sligo
området, på Irlands vestkyst.

Seal Rescue Ireland

www.sealrescueireland.org

Ingredienser
VOYAs produkter inneholder sertifiserte økologiske
ingredienser (minimum 70%) og er laget helt uten kunstige
farger eller dufter, ingen ingredienser fra dyr, genmodifiserte
(GM) ingredienser, dioksiner (kreftfremkallende),
mineraloljer (fra petroleum), parabener, imidazolidinyl urea,
phenoxyethanol, sodium lauryl sulphate (allergifremkallende,
uttørkende), propylen glycol, cyclopentasiloxane, hexane,
ftalater eller aluminium.

Vi bryr oss dypt
og inderlig om
jorden og om hva du
påfører huden din.
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Ansikt
Voya introduserer en revolusjonerende serie med resultatsdrevne algebaserte
ansiktsprodukter ved å kombinere ekspertisen til verdens beste kosmetiske
vitenskapelige forskere med VOYAs kunnskap om de terapeutiske egenskapene
til alger.
Vi vet av hver hudtype må behandles ulikt. Derfor har vi nøye valgt ut en unik og
fordelaktig alge til hver av våre ansiktsserier.
Himanthalia Elongata brukes hovedsakelig i vår ansiktsserie for problemhud, den
tilfører et svært høyt nivå Vitamin A, C og E samt essensielle aminosyrer. Den har
en naturlig evne til å balansere hudens fuktighetsnivå samtidig som den tilfører
viktige mineraler og sporstoffer.
Laminaria Digitata er hovedingrediensen i vår ansiktsserie for tørr hud. Den
filtrerer havet for næringsstoffer og tar opp rikelige mengder mineraler og
vitaminer. Algen produserer antioksidant komponenter som beskytter huden mot
daglige miljøangrep, den reparerer og regenererer hud samt tilfører intens fukt.
Fucus Serratus algen brukes gjennomgående i vår sensitive hudpleieserie. Den
har fantastiske betennelsesdempende egenskaper, beskytter huden mot daglige
miljøangrep og reparerer og forebygger tegn på aldring.
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Fet hud
På grunn av hektisk livsstil, diett og omgivelsene vi befinner
oss i er problemhud blitt mer og mer vanlig. Andre faktorer
som kan tilknyttes er arv, hormoner, stress, overflødig bruk
av produkter, bruk av feil produkter samt medisiner.
VOYAs nye, avanserte hudpleieserie for problemhud
fusjonerer de helbredende terapeutiske egenskapene til
alger med nøye utvalgte økologiske aktive ingredienser.
Disse renser i dybden, minsker synligheten av porer, demper
talgproduksjon, betennelse og acneutbrudd. Dette gir vakker
glød til huden samtidig som den holdes matt og perfekt.
Våre superingredienser i problemhudserien inluderer
Himanthalia Elongata algen, Prickly Pear Seed olje,
Havtornolje, Alpaflor og Davidson Plum ekstrakt, alle kjent
for sin helbredende og foryngende effekt på problemhud.
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Cast Away

Porefection

Even Pure

Ansiktsrens

Mattende geletoner

Balanserende dagkrem

125ml

125ml

50ml

89.47% økosertifiserte ingredienser

90.92% økosertifiserte ingredienser

95% økosertifiserte ingredienser

En antiseptisk og antibakteriell
ansiktsrens som passer menn, damer
og ung hud, spesielt utformet for å
dempe urenheter og bedre hudens
naturlige balanse. Huden etterlates
myk og fin, frisk som havet og dypt
renset.

Denne antibakterielle gele toneren
reduserer overflødig talg, minimerer
porer og balanserer hudens PH
verdi. Plommekjerneolje og valurt
har legende effekt på sår, øker
cellefornyelse og demper synligheten
av fine linjer og arr. Huden føles
kjølig, beroliget og forfriskende matt.

Vår nydelige, lette dagkrem
for problemhud minimerer
porestørrelse og reduserer
talgproduksjon, matter ned
huden, beskytter mot miljøangrep
og holder på fuktighet. Rosehip
og Davidson Plum ekstrakt
reparerer og forebygger tegn på
for tidlig aldring samt booster
kollagenproduksjon. En hud i
perfekt balanse.

Ekspert tips:

Kan brukes som barbergele
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Fet hud

Påføres huden rett etter rens. Før serum
og dagkrem / nattkrem.

Dusk to Dawn

Get Glowing

Luminosity

Balancing Act

Revitaliserende nattkrem

Detox algemaske

Enzympeel for glød

Balanserende serum

50ml

50ml

50ml

30ml

80% økosertifiserte ingredienser

70% økosertifiserte ingredienser

89% økosertifiserte ingredienser

96% økosertifiserte ingredienser

Fra skumring til morgengry vil
denne helbredende algebaserte
nattkremen beriket med Prickly
Pear Seed olje og Davidson Plum
ekstrakt reparere miljøskader
og minimere fine linjer.
Granatepleekstrakt stimulerer
produksjon av kollagen type I så
hudens elastisitet og fasthet økes.

Denne herlige algemasken øker
gløden og gir deg fantastisk hud.
En skikkelig detox, med Alpaflor
og algeekstrakt som minimerer
porer og pigmentflekker.

AHA og BHA syrer fra ananas,
salix alba, Davidson Plum ekstrakt
og algeenzym eksfolierer og
tilfører nytt liv til selv den gråeste
hud. Døde hudceller fjernes
effektivt, samtidig som hudstruktur
forbedres, porene blir mindre
synlig og huden får en flott glød.

Dette superlette korrigerende
serumet er spesielt utformet
for å tilføre intens fukt samt
balansere problemhud. Alpaflor
reduserer talgproduksjon.
Rosehip, gresskarkjerne, kokos og
havtornolje samt Davidson Plum
ekstrakt reparerer og forebygger
for tidlig aldring. Den ultimate
behandling for fet, blank og
moden kombinasjonshud.

Ekspert tips:

Når uønskede urenheter oppstår,
påfør litt maske direkte på
urenheten og la bli over natten.

Fet hud
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Tørr Hud
Det er mange årsaker til at huden din kan bli tørr omgivelser, medisiner, stress, hormoner eller arv. Når huden
din er tørr mister den evnen til å holde på fuktighet, den blir
mer sensitiv og reagerer mer, kan se grå og livløs ut og føles
stram og grov når man tar på den.
VOYAs nye avanserte hudpleieserie for tørr hud fusjonerer de
restaurerende terapeutiske egenskapene til Laminaria Digitata
alger med nøye utvalgte, rike økologiske ekstrakter og
essensielle oljer. Produktene reparerer hudens barriere, låser
inn fuktighet, demper sensitivitet og høyner fuktighetsnivå.
Vår superingrediens er Jerikorose, som med sitt kompleks
er eksepsjonell til å holde på fuktighet. Her brukes også
havslyng, som styrker cellenes DNA, arganolje som er svært
rik og nærende, gresskarkjerneolje som bedrer hudens
struktur og gir nydelig glød samt granateple som booster
kollagenproduksjon.
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Totally Balmy

Pearlesque

My Little Hero

Dyprens Balm

Fuktgivende dagkrem

Fuktgivende ansiktsserum

100ml

50ml

30ml

91% økosertifiserte ingredienser

81.46% økosertifiserte ingredienser

99% økosertifiserte ingredienser

En luksuriøs dyprens som effektivt
fjerner alle spor av make-up,
smuss og forurensning som kan
skade huden. Samtidig tilføres
intens fukt og næring. Huden
etterlates utrolig myk og med
flott glød. Totally Balmy kommer
med en økologisk muslin klut som
mildt eksfolierer samtidig som den
fjerner rensen.

Den ultimate ultranærende
dagkrem inneholder jerikorose,
laminaria algeekstrakt samt
baobab, gresskarkjerne,- og
arganolje som omgående booster
hudens fuktighetsnivå, øker
cellefornyelse samt reparerer
miljøskader. Granatepleekstrakt øker
kollagenproduksjon. Et komplett
overlevelsesteppe for huden, denne
dagkremen gir intens beskyttelse, øker
fuktighetsnivå i huden og gir den en
vakker utstråling med perlende glød.

Vårt nærende ansiktsserum er
fullpakket med antioksidanter,
mineraler, vitaminer og essensielle
fettsyrer som reparerer og beskytter
celler og DNA. En superboost
behandling for glød og en virkelig
superhelt for selv den vanskeligste
og tørreste hud.

Ekspert tips:

Perfekt som kuldekrem.
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Tørr Hud

TIPS! Perfekt som solserum, høyt
innhold betakaroten stimulerer
pigmentproduksjon og beskytter
mot solskader.

Dream Crème

Hydra Veil

Love a Scrub

Reparerende nattkrem

Fuktgivende maske

Ansikts skrubb

50ml

50ml

125ml

81.15% økosertifiserte ingredienser

79.82% økosertifiserte ingredienser

83% økosertifiserte ingredienser

Huden repareres og forynges
mens du sover. Dream Crème er
en nydelig fusjon av algeekstrakt,
baobab og arganolje som reparerer
miljøskader og tilfører intens næring.
Resultatet er silkemyk hud.

Denne masken med laminaria
alger, jerikorose og havslyng er den
ultimate boost for tørr hud. Fuktighet
kapsles inn, huden repareres og
etterlates lindret, fuktet og næret. En
virkelig tørstedrikk for huden.

Vår ansiktspeeling fjerner
effektivt men samtidig skånsomt
døde hudceller ved hjelp av
fine økologiske bambuskorn. En
virkelig mikrodermabrasjonspeel.
Ved å fjerne døde hudceller vil
serum og fuktighetskrem lettere
absorberes. Huden din vil både
føles og se frisk og klar ut samt
føles deilig myk og glatt.

Ekspert tips:

Påfør et tynt lag over nattkremen før
du legger deg og sover.

Tørr Hud
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Sensitiv Hud
VOYAs avanserte hudpleieserie for sensitiv og normal
hud fusjonerer de restaurerende egenskapene til
alger med nøye utvalgte aktive økologiske ekstrakter
for å berolige, lindre og dempe sensitivitet på hud
som raskt reagerer. Fra naturens side er alger
perfekt til behandling av sensitiv hud. Også ved
hudtilstander som rosacea og psoriasis er alger en
naturlig helbreder og lindrer. Fucus Serratus algen er
rik på betennelsesdempende egenskaper og benyttes
gjennomgående i hudpleieserien for å forynge huden
og tilføre fukt og næring. Dette er avansert økologisk
hudpleie for sensitiv hud.
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Cleanse and Mend

Ritzy Spritzy

Me Time

Rensemelk

Antioksidant fuktspray

Pleiende fuktighetskrem

125ml

125ml

50ml

81% økosertifiserte ingredienser

91% økosertifiserte ingredienser

77% økosertifiserte ingredienser

Denne nydelige kremrensen
fjerner lett make-up og urenheter.
Lavendel og kamille lindrer
huden og etterlater den silkemyk,
beroliget og næret.

Vår ansiktstoner med kraftige
antioksidanter beskytter mot
daglige miljøangrep. Alger,
valurt og kirsebærfrukt ekstrakt
øker fuktighetsnivå, booster
kollagenproduksjon, styrker hudens
barriere og evnen til å holde på fukt.

Vår dagkrem inneholder VOYAs
patenterte algekomleks beriket
med nærende oljer, prokollagen
og aktive botaniske ekstrakter.
Denne antioksidant rike kremen
øker cellefornyelse og strammer
opp. Fusjonert med aloe vera
og kamille ekstrakt er dette den
perfekte dagkrem for sensitiv hud.

Ekspert tips:

Perfekt som øyesminkefjerner.

Ekspert tips:
Ha stående ved siden av pc og
spray på ansiktet i løpet av dagen.
Perfekt til å fiksere make-up...

Radiance

Visage

Palmarosa Balm

Illuminating exfoliating gel

Awakening eye mask

Ansiktsserum

50ml

15ml

30ml

87% økosertifiserte ingredienser

89% økosertifiserte ingredienser

89% økosertifiserte ingredienser

Vår nye syrepeel passer spesielt
godt til sensitiv hud og fjerner
effektivt og mildt døde hudceller
og gir huden en sunn, strålende
glød.

Den ultimate behandling for
trøtte, fuktfattige øyne! En maske
spesifikt for øyeområdet. Med
grønn te, kamille og granateple
som lindrer, fukter og støtter det
delikate området rundt øynene og
som minimerer utseende av fine
linjer og rynker. Algeekstrakt og
koffein minimerer mørke ringer,
hovenhet og poser under øynene.

En superhelt for sensitiv hud. Huden
etterlates beroliget og lindret. Samtidig
økes hudens beskyttelsesbarriere
og cellefornyelsen boostes. Demper
rødhet og holder huden i balanse
utover dagen.

Den nye friske huden som
kommer til syne er glatt, fuktet og
remineralisert.

13

Sensitiv Hud

Maskerade

Bright Eyes

Balmelicious

Lindrende fuktmaske

Regenererende øyekrem

Antiage Leppebalm

50ml

15ml

15ml

89% økosertifiserte ingredienser

82% økosertifiserte ingredienser

96% økosertifiserte ingredienser

Den perfekte maske for sensitiv hud.
Alger, prokollagen, aloe vera, grønn
te og hibiskus gjør at denne utrolige
masken roer ned irritasjoner, tilfører
intens fukt, strammer opp, reparerer
og stimulerer kollagenproduksjon.
Den etterlater huden perfekt fuktet
og fornyet.

Vår prisvinnende supermyke
antioksidantrike øyekrem har en
spennende fusjon av funksjonelle
økologiske ingredienser og
algeekstrakter. Dette forebygger
og reparerer fine linjer og
rynker og gir et ungdommelig
utseende til trøtte øyne.

Våre sertifiserte økologiske
lipbalms er ekstremt luksuriøse.
En fusjon av algeekstrakt,
hvetekim og mandelolje gjør
at disse balmene gjør leppene
nydelig myke. Tørr og sprukken
hud repareres, huden holder på
fuktighet. Fine linjer repareres
og forebygges. Finnes i to
duftvarianter, sitron & lime, vanilje
og peppermynte. Selges separat.

Ekspert tips:
Helbreder utslett etter barbering,
rødhet. Brukes som primer og beauty
sleep mask.

Sensitiv Hud
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Kroppspleie
& velvære
VOYAs essensielle kroppspleieprodukter er utformet slik at du skal føle deg
vel med deg selv. Disse resultatorienterte produktene fusjonerer algeekstrakt
med høykvalitets botaniske ekstrakter og aromaterapioljer. Denne ikoniske,
prisvinnende serien gir deg den perfekte løsning for å oppnå silkemyk, sunn
hud som er naturlig revitalisert. Denne overlegne serien er din komplette, enkle,
problemfrie løsning på daglig kroppspleie.
Fusjonen av våre håndhøstede alger i verdensklasse med økologiske essensielle
oljer bidrar til å forhindre og reparere tegn på aldring og cellulitt, samtidig
økes hudens tonus og elastisitet på en naturlig måte. Hvert produkt er utformet
for å helbrede, tilføre intens fukt og rik næring til huden, den etterlates mykere,
strammere og i perfekt balanse.
Bruk VOYAs økologiske vei og smør deg til en vakker kropp du trives med og øk
dine forventninger til økologisk hudpleie med VOYAs kroppsserie.
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“Take care of your body, it’s the
only place you have to live in.”
Jim Rohn
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Lazy Days
VOYAs signatur velvære algebad
400g
100% økosertifiserte ingredienser
Dette er den ultimate måten å oppleve VOYA. Algebad har
vært brukt i generasjoner og har vist seg å hjelpe i kampen mot
aldring, lindre smerter og plager samt cellulitt.
Når du har sunket ned i et varmt algebad, så våkner algene til
liv og frigjør sine lindrende og nærende egenskaper. Algebad er
dypt avgiftende og eliminerer giftstoffer som forårsaker cellulitt.
Denne århundregamle tradisjonen etterlater deg med en følelse
av total velvære.

Fordeler

Lazy Days er sertifisert av IOFGA

•

Remineraliserer kroppen

•

Tilfører intens fukt og næring til hår, hud og negler

•

Lindrer smerter og såre muskler

•

Dypt avgiftende, eliminerer uønskede giftstoffer

•

Øker hudens evne til å helbrede psoriasis og eksem

•

Beskytter mot for tidlig aldring

•

Øker blodsirkulasjon og lymfesystemet

•

Bryter ned slaggstoffer

•

Minimerer cellulitt

•

Ingredienser: Fucus Serratus (håndhøstede alger)
Maris Sal (dødehavssalt)

Ekspert Tips:
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•

Algepakken kan brukes 2-3 dager i strekk.

•

Etter bruk kan den brukes som kompost.

Eksfoliering

Tørrbørste

Time to Shine

Oppnå nydelig jevn, myk hud med VOYAs økologiske
kroppsbørste med kaktushår. Børsten fjerner døde
hudceller, øker sirkulasjon, stimulerer lymfedrenasje
og gir livløs hud fornyet glød. Dette er en perfekt
hjemmespa opplevelse fra VOYA, huden din føles
oppfrisket og revitalisert.

Detox kroppsskrubb

Ekspert Tips:

Brukes daglig for å øke blodsirkulasjon og stimulere til
lymfedrenasje som vil minimere utseende av cellulitt.

200ml
82.2% økosertifiserte ingredienser
Denne prisvinnende kroppspeelingen skrubber og
polerer huden med fint knuste alger og valnøttskjell
så du får en sunn, flott glød og silkemyk hud. En
nærende fusjon av mandelolje, algeolje og ingefær
ekstrakt nærer og tilfører fukt og mineraler til huden.

Ekspert Tips:

Påføres tørr hud, masseres ekstra på problemområder
for å minimere utseende av cellulitt. Fucus Vesiculosus
algeekstrakt øker sirkulasjon og eliminerer giftstoffer.
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Næring

Squeaky Clean

Softly Does It

Angelicus Serratus

Energigivende dusjsåpe

Fuktgivende kroppskrem

Nærende kroppsolje

200ml

200ml

100ml

70% økosertifiserte ingredienser

80.30% økosertifiserte ingredienser

99.96% økosertifiserte ingredienser

Gi nytt liv til kropp og sjel med denne
intense fusjonen essensielle oljer fra
frisk lime og foryngende mandarin,
beriket med alger for å øke
helbredelsen av ødelagte hudceller.
De aktive algeekstraktene bidrar til å
lindre muskelstress og stølhet.

En nydelig velduftende nærende
fuktighetskrem for kroppen.
Anti-ageing prickly pear seed olje
og algeolje, supermykgjørende
plommeolje og valmuefrøolje gir
intens fukt og næring til huden
og øker fasthet og elastisitet samt
reparerer solskadet hud.

Verdens første økologisk sertifiserte
luksus algeolje for kropp. Nydelig
velduftende med VOYAs signaturduft,
hav og sitrus. Beriket med
regenererende rosehip olje som
reparerer skadet hud, samt økologisk
nattlysolje som bedrer cellestruktur og
hudens elastisitet, din hud etterlates
luksuriøs myk og glatt og med
nydelig glød.

Ekspert Tips:

Super som after sun lotion og for å
forebygge og reparere strekkmerker.
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Ekspert Tips:

Brukes som serum før du påfører
Softly Does It Body Lotion

Hårpleie
Dyptvirkende pleie med vår Hårserie

Silky By Nature

Forget Me Knot

Nærende shampoo

Styrkende balsamkur

200ml

200ml

70.24% økosertifiserte ingredienser

70% økosertifiserte ingredienser

Beriket med antioksidantrik
spearmint, beroligende rosmarin
og olivenoljeekstrakt for vakker
glans. Silky by Nature er laget av
håndhøstede økologiske alger, med et
hint av honning for å glatte ut floker
samt næringsrik avokadoolje for å
fremme sunt, sterkt hår fra rot til tupp.

Velduftende av lindrende lavendel,
oppløftende lime og blomsternoter av
palmarosa. Vår balsam er blandet
med håndhøstede økologiske
alger, mangosmør, aloe vera og
olivenblad ekstrakt for å temme floker
og hindre krusete hår. Arganolje
og avokadoolje, rik på vitaminer,
mineraler og aminosyrer hjelper
med å styrke og beskytte hårstrået
og fremmer naturlig silkemykt,
glansfullt hår.
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Håndpleie
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Invigorating Seaweed Soap

Handy To Have

Clean Me Up

Spearmint og rosmarin
algesåpe

Reparerende håndkrem

Pleiende håndsåpe

75ml

300ml

150gr

92.28% økosertifiserte ingredienser

76% økosertifiserte ingredienser

VOYAs algesåpe med spearmint
og rosmarin etterlater huden
din oppfrisket, myk og glatt.
Opplev forskjellen bare etter
noen dagers bruk.

En håndkrem med en spesial fusjon
kraftige antioksidanter og økologiske
ekstrakter gir hendene dine tilbake
sitt ungdommelige utseende. Beriket
med lindrende lavendel, beroligende
rosmarin og sitronessenser for å
minimere pigmentflekker.

En dypt rengjørende, samtidig
vidunderlig mild økologisk
flytende såpe som inneholder
de deiligste oljer som reparerer
tørr, sår og sprukken hud. De
naturlige antioksidantene
forebygger for tidlig aldring og
oppmuntrer til cellefornyelse.

Vakker hud
starter med
eksepsjonell
hudpleie.
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Mindfulness

Mindful Moments

Effervescence

True Tranquil

Beroligende kroppsolje

Nærende sukkerskrubb

Beroligende dusjgele
200ml
70% økosertifiserte ingredienser

100ml

250gr

99% økosertifiserte ingredienser

75% økosertifiserte ingredienser

VOYAs antioksidantrike
Himanthalia alge er beriket med
utsøkt kaldpresset nattlysolje,
rosehip,- gresskarkjerne,- og
arganolje.

Vår aktive alge og sukkerskrubb
fjerner effektivt døde hudceller
og gir nytt liv til tørr og sår hud.
Nydelige økologiske oljer nærer
og styrker huden. Huden etterlates
merkbart mykere, forfinet, silkemyk
og med nydelig glød. Skrubben
aktiveres med vann og blir herlig
melkehvit og skummende. Bruk kun
en liten dæsj.

Eterisk lavendelolje roer sinn
og fremmer en god natts søvn,
rosmarin lindrer mental trøtthet,
klarer tanker og løfter sinnet.
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Vår dusjgele med lavendel
er fusjonert med de naturlig
rengjørende egenskapene til vill,
økologisk tang hentet inn fra Irlands
vakre Atlanterhavskyst. Vår milde,
samtidig effektive skummende
dusjgele inneholder eteriske oljer
samt naturlig rengjørende ekstrakter
som nærer og mykgjør huden. Gir en
god avstressende start på dagen og
fremmer en god natts søvn.

Muscle Recovery

Feel the Heat

Serenergise

Muskelvarmende gele

Muskel reparerende kroppsolje

100ml
84% økosertifiserte ingredienser

100ml
99% økosertifiserte ingredienser

VOYAs Feel the Heat,
muskelvarmende gele lindrer
øyeblikkelig muskelstivhet, smerter
og ømhet. Denne svært aktive
muskelvarmende gele har en høy
konsentrasjon algeekstrakt fra fucus
serratus algen som med hjelp av
massasje kan hjelpe til med å bryte
ned melkesyre. Vår ekspert fusjon
er beriket med arnika og valurt som
gjør at musklene slapper av. Perfekt
til bruk før og etter trening, eller for
å minimere spenninger og ømhet i
nakke, skuldre og rygg.

En muskel lindrende og trøtthets
bekjempende kroppsolje.
Laminaria digitata kaldpresset
algeolje fusjonert med de kraftige
antioksidant egenskapene til
økologisk nattlys- og rosehipolje
gir intens fukt og næring til huden.
Bergamott, ingefær og may
chang olje jobber i synergi for å
få musklene til å slappe av. Den
perfekte økologiske styrkeeliksir for
musklene.
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Gaver fra
havet
Introduser en kjær venn til VOYA og gjør så de øker sine
forventninger når det gjelder økologisk hudpleie.
Disse vakre kropp og ansiktssettene gir en vakker
innføring i VOYAs unike historie og er et eksempel på vår
hudpleieekspertise i verdensklasse.
Del VOYAs visdom og oppnå de terapeutiske fordelene til
økologisk hudpleie.
Skjem deg bort og nyt vakker hud med nydelig glød hele året.
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Gaver Fra Havet

Gavesett Ansikt

Gavesett Kropp

Perfekt til ferieturen eller hvis du vil teste ut VOYA
for første gang. Sett inneholder

Den perfekte gave til enhver anledning for å
introdusere VOYAs økologisk overlegne kroppspleie
serie. Disse vakre produktene fra VOYA presenteres i
en luksuriøs gaveboks laget av alger.

Inneholder:
VOYA rens - 50ml
VOYA fuktspray - 15ml
VOYA serum - 5 ml
VOYA dagkrem - 15ml
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Inneholder:
VOYA Squeaky Clean Body Wash – 200 ml
VOYA Softly Does It Body Moisturizer – 200 ml

Gaver fra havet

Gavesett Hår
Den perfekte gave til enhver anledning for å
introdusere VOYAs økologisk overlegne hårpleie serie.
Disse vakre produktene fra VOYA presenteres i en
luksuriøs gaveboks laget av alger.

Inneholder:

The Organic Voyager Gavesett

Reisesett kropp og hår
Gavesettet The Organic Voyager er den perfekte
introduksjon til våre kroppspleieprodukter. Utformet for å
tilføre intens næring og fukt til hud og hår og for å øke
hudens egen evne til å holde på fukt og fornye seg.

VOYA Silky by Nature shampoo – 200ml

Gavesettet inneholder følgende:

VOYA Forget Me Knot balsam – 200ml

Softly Does It Body Moisturizer – 75ml
Squeaky Clean Body Wash – 75ml
Silky By Nature shampoo – 75ml
Forget Me Knot balsam – 75ml
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Livsstil
Fyll hjemmet ditt og omgi deg med VOYAs luksuriøse økologiske
livsstilsserie. Fra algebaserte teer til et rikt utvalg romduft og duftlys,
vi tilbyr luksuriøse økologiske dufter som passer hvert rom og hver
stemning.
VOYA høster naturlige terapeutiske egenskaper for å øke din
tilstand av velvære i hjemmet.
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Bry deg om
kropp og sinn
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Algete med urter

Peppermint Pleasure

Camomile Calm

Fennel Fusion

100% økosertifiserte ingredienser

100% økosertifiserte ingredienser

100% økosertifiserte ingredienser

Hovedingredienser

Hovedingredienser

Hovedingredienser

Peppermynteblader
og Fucus Serratus algeekstrakt

Kamilleblade og
Fucus Serratus algeekstrakt

Fennikelblader og
Fucus Serratus algeekstrakt

VOYAs urteteer har en aroma og smak like frisk som den ville sjøbrisen på Irlands Atlanterhavskyst.
Lindrende og oppfriskende, VOYAs algeteer hjelper med å eliminere giftstoffer og bedre fordøyelse.
Våre teer er naturlige lave på karbohydrater og kalorier, helt uten koffein, og kan bidra til å
holde vekten når man følger en diett. Alle våre produkter er helt uten
GM (genmodifiserte) ingredienser og er glutenfri.
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VOYA Dufter

The Original Travel Candle

VOYA Essence Oil

5cl

10ml

VOYAs reiseduftlys frigjør en forførende duft og er
laget med økologiske essensielle oljer. Soyavoks gir
eksepsjonelt lang brennetid, opp til 15 timer for vårt
5cl reiseduftlys.

100% økosertifiserte ingredienser

Duften av oppfriskende, zesty mandarin og blomster er
balansert med aromatisk nellik i VOYAs signaturduft.

VOYAs essensielle olje brukes for å få en luksuriøs
badeopplevelse, eller i en oljebrenner for å tilføre
energi til omgivelsene med den økologiske duften av
sitrus og basilikum.
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Oh So Scented kolleksjon

Afrikansk Lime og Nellik

Sedertre og Bergamott

Oh So Scented romduft

Oh So Scented romduft

100ml

100ml

Føl deg oppfrisket, revitalisert og fortryllet av VOYAs
romduft med afrikansk lime, sitron og nellik. Dette er
en sprudlende frisk sitrusduft med toppnoter av sitron,
grapefrukt og frisk lime med et uventet hint av fransk
basilikum og varm, krydret nellik og patsjuli.

La deg fortrylle av VOYAs nye duft med eukalyptus,
sitrus og dufter fra de dype skoger. Denne duften er
tidløs, forfinet og luksuriøs. Søt bergamott blandet
med oppfriskende sedertre og rosewood skaper en
fyldig men samtidig ren og balansert aroma. Denne
oppløftende duften inngir til en fantastisk stemning i
dine omgivelser.

Terapeutiske fordeler
Denne duften har en frisk og solfylt natur og gir en
oppløftende og oppfriskende oppvåkning av sansene,
innbyr til godt humør og bidrar til at du vil nyte dagen.

Terapeutiske fordeler
De varme jordnotene er beriket med delikat patsjuli
som stimulerer sansene. Denne duften bidrar til å øke
mental klarhet samtidig som den virker beroligende.
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Oh So Scented kolleksjon

Lavendel, rose og kamille

Ingefær, chai og mandarin

Oh So Scented romduft

Oh So Scented romduft

100ml

100ml

Sensuell, beroligende, delikat og søt, skapt ved å blande
skjønne noter av kamille med rose essens. Denne duften
fremkaller øyeblikkelig en følelse av ro og velvære. Opplev
den milde oppløftende blomsterduften av sommerlig lavendel
og geranium. La aromaen spre seg som en bukett ferskt
kuttede blomster som gir nydelig harmoni i det valgte rom.

Denne duften minner om varme og de første duftene av
vår. Toppnoter av ingefær, chai og krydret kanel sprer
seg ut fra hjertet av frisk brasiliansk mandarin, glattet ut
med en deilig, myk nellikolje fra Madagaskar.

Terapeutiske fordeler
Beroligende rose og elegant kamille utgjør denne
terapeutiske duften som er den ultimate partner for en
perfekt natts søvn. Den lindrende duften hjelper med å
avstresse og roe ned når man har hodet fullt av tanker.

Terapeutiske fordeler
De varme rike bunn notene av krydder mykgjør en
overflod av sitrusdufter og gir deg en følelse av å
være forfrisket, og samtidig med en følelse av velvære.
Ingefær duften kan lindre kvalme og indre uro .
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Dyptgripende helbredende
og restaurerende krefter
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VOYA Skandinavia
c/o Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord, Norge.
E: info@spaelixir.no
T: +47 902 80 454
VoyaSkandinavia
VoyaOrganics
w w w.VOYAORGANICS. n o
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