Ethique’s self-care routine voor thuis
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuisblijven moeten we een nieuwe modus vinden. Het is voor
velen een moeilijke tijd, en self-care is belangrijker dan ooit. Organiseer daarom bijvoorbeeld
thuis eens een spa dag. Het is juist nu erg belangrijk om momentjes van ontspanning in te
plannen. Breng een lekker gezichtsmasker en haarmasker aan, scrub of ga heerlijk ontspannen
in bad. En betrek je huisgenoten of zelfs de hele familie erbij. De duurzame beauty bars van
Ethique, die je thuis misschien al wel hebt liggen, kun je hier goed voor gebruiken. Hierbij onze
tips hoe deze te gebruiken tijdens jouw uitgebreide beautyroutine:
1. Gebruik jouw conditioner als haarmasker

De conditioner bars van Ethique kunnen ook als haarmasker gebruikt worden. Gebruik de
conditioner zoals gewoonlijk. Wanneer je haar erg droog aanvoelt, kun je iets meer dan
normaal aanbrengen. In plaats van het product uit te spoelen, spring je uit de douche en laat
je de conditioner 20-30 minuten intrekken. Je zal merken dat je haar heerlijk zacht aanvoelt.
Tip: de conditioner bars van Ethique zijn ook perfect als in-shower moisturizer of
scheercrème te gebruiken.
2. Mini facial met beautybars

Reinig, scrub, en hydrateer de huid met natuurlijke beautybars. Er zijn tegenwoordig bars
voor ieder huidtype te verkrijgen en zelfs die al jouw make-up grondig verwijderen. Kies
eentje die het beste bij jouw huidtype past. De lijn van facial cleansers van Ethique bevat
onder andere de Bliss Bar voor de normale tot droge huid en de In Your Face voor de
vettere huid. Deze zijn zo samengesteld dat ze het gezicht zacht reinigen en de huid fris
laten voelen. Exfolieer vervolgens de huid met een scrub. De Gingersnap scrub van Ethique
bevat geen microplastics en verwijdert dode huidcellen door middel van bruine suiker. Als
laatste stap hydrateer je de huid met een moisturizer bar, zoals bijvoorbeeld The Perfector
van Ethique. Deze kun je direct op het gezicht aanbrengen of eerst even tussen je handen
wrijven. Breng deze lekker dik aan voor extra hydratatie. Wil je na deze mini facial make-up
gaan gebruiken? Laat dan even tien minuutjes tussen het hydrateren en het aanbrengen van
jouw make-up.
3. Creeër een duurzame home spa

Bodywash is een van de makkelijkste producten om te vervangen voor een milieuvriendelijk
alternatief. In vaste vorm gebruikt het niet alleen minder verpakkingsmateriaal maar er is ook
minder water nodig om het te produceren. Net als alle andere Ethique producten, zijn de
bodywash bars verpakt in biologisch afbreekbaar materiaal, duurzaam geproduceerd,
natuurlijk en vrij van palmolie. Het mooiste is: dit heeft geen impact op hoe het product
aanvoelt. De bars zorgen nog steeds voor bubbly schuim en ruiken heerlijk. Dus kies jouw
favoriete zomerse geur, zoals kokos of limoen, voor tijdens jouw home spa momentje. Of ga
voor een bodywash met scrub om van top tot teen te exfolierën. Heb je wel eens een body
lotion in vaste vorm geprobeerd? Het is het beste om dit boterachtige blok direct na het
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douchen, op een nog vochtige huid, te gebruiken. Let op: gebruik minder dan je nodig
denkt te hebben, met een klein beetje kom je al een heel eind.
4. Kleine stukjes bar over? Smelt deze om tot een nieuwe beautybar
Wist je dat wanneer de bars te klein worden om nog te gebruiken, je deze kunt omsmelten
tot een nieuwe bar? Een ideaal klusje voor tijdens deze saaie dagen thuis. Het is belangrijk
om ervoor te zorgen dat je de bars eerst zoveel mogelijk laat uitdrogen- een paar dagen is
ideaal. Doe de kleine stukjes in een kopje of kan. Verwarm in de magnetron op een lage
stand met intervallen van 10 seconden, totdat het net gesmolten is. Zorg er wel voor dat het
mengsel niet oververhit raakt. Roer het direct en giet het vervolgens in een vorm naar keuze,
bijvoorbeeld een chocolade/bakvorm. Wees altijd voorzichtig met de hete vloeistof.
Afhankelijk van de grootte van je vorm, duurt het een paar uur voordat het mengsel weer
gestold is. Bij voorkeur laat je er een nacht overheen gaan. Let op! Probeer dit niet met de
Ethique gezichtscrème omdat dit een geëmulgeerd product is en deze kan tijdens het
smelten uit elkaar vallen.
Verkoopinformatie
Ethique is exclusief bij Holland & Barrett verkrijgbaar.
Over Ethique
Ethique is het Franse woord voor ‘ethisch’ en het is het eerste plastic-vrije beautymerk ter wereld dat een volledige range
geconcentreerde, vaste vorm beautyproducten heeft ontwikkeld. De producten worden in composteerbare verpakkingen
verkocht. Ethique is in 2012 door Brianne West opgericht en dankzij hun toewijding hebben zij inmiddels de productie van 6
miljoen plastic flessen wereldwijd weten te voorkomen. Ethique doneert jaarlijks 20% van hun winst aan goede doelen. De
producten van Ethique hebben het ‘Palm Oil Free’ certificaat van Orangutan Alliance.
Voor meer informatie, beeldmateriaal, interviewmogelijkheid of het testen van producten, neem contact op met: Claudia
Kasteel | c.kasteel@simplypr.nl | 020-776 7756

De producten
Pinkalicious™ – Solid shampoo voor normaal haar – 110g / €13

Pinkalicious, met roze grapefruit en vanille, is de perfecte aanvulling op je beauty bar collectie. Zoals
gebruikelijk duiken Samoaanse kokosnoot en cacaoboter op, samen met een groot aantal andere
hemelse ingrediënten. Het beste voor mensen met normaal haar en in combinatie met onze solid
conditioner, Wonderbar.
Mintasy – Solid shampoo voor normaal tot droog haar – 110g / €13
Mintasy is voor mensen met normaal-droog, misschien licht beschadigd haar. We brengen kokosolie
en cacaoboter samen met pepermunt om je haar te reinigen en glad te maken. Ze is klein, maar
krachtig; Mintasy zal jouw haar niet verzwaren.
Frizz Wrangler – Solid shampoo voor droog of pluizig haar - 110g / €13
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Als je behoort tot die groep mensen, die hun haar schade toebrengen met een stijltang, krulspelden,
haardrogers of ontkleuring, dan is Frizz Wrangler iets voor jou. Zeer verzachtend zonder je haar te
verzwaren, waardoor je haar zijdezacht wordt en eenvoudig te stylen is.
Heali Kiwi – Solid shampoo voor een gevoelige hoofdhuid - 110g / €13

De Heali Kiwi! Deze bar is speciaal voor mensen met hoofdhuidproblemen en zit boordevol
kokosolie, neemolie, havermout en karanja olie. Geweldig voor mensen met een gevoelige
hoofdhuid of degenen die last hebben van jeuk.
St Clements – Solid shampoo voor vettig haar - 110g / €13

Als je last hebt van vettig haar, dan is St Clements iets voor jou. We gebruiken castorolie om te
reinigen, met limoen- en sinaasappeloliën om de hoofdhuid te reinigen en je haar op te frissen.
Laat je haar perfect zitten zonder de noodzaak van een conditioner, omdat de vochtinbrengers in
deze bar je haar hydrateren, zonder dat er olie gebruikt is. Perfect!
The Guardian – Solid conditioner voor normaal tot droog haar – 60g / €15

The Guardian is gemaakt voor mensen die last hebben van droog, beschadigd of pluizend haar. The
Guardian bevat veel cacaoboter, kokosolie, vitamine B5 en limoenolie. Het zal je pluizige haar
temmen en het er weer glad en weelderig laten uitzien. The Guardian kan ook worden gebruikt als
scheer bar of als douchegel.
Wonderbar – Solid conditioner voor vet tot normaal haar - 60g / €15

Een solid conditioner bar die ook dienst doet als scheer bar en douchegel voor mensen met een
gevoelige huid. Niet alleen dat, maar het gaat bij regelmatig gebruik ook tot vijf maanden mee en
het ruikt fantastisch. Organische, fair trade kokosolie, cacaoboter en vitamine B5 maken deze bar
super effectief en zelfs eenvoudiger te gebruiken.
In-shower containers - €12

Vekrijgbaar in groen, roze, donkerblauw en wit
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