
Ayurvedische
natuurlijke verzorgingsproducten





Himalaya's Dreams biedt hoogwaardige natuurlijke
producten zowel op cosmetisch als op therapeutisch
gebied perfect zijn.
Himalaya's Dreams, gevestigd in het Beierse Woud bij
drielandenstad Passau, richt zich voornamelijk op
gecertificeerde ayurvedische natuurlijke verzorging.
De lichaams- en gezichtsoliën, shampoos, mondoliën 
en haaroliën behoren tot de beste die de traditionele
ayurvedische gezondheidsleer op het gebied van
verzorging en therapie te bieden heeft. 
Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid om 
 klanten een holistische en harmonieuze welzijnservaring
te kunnen bieden. 

Dreams come true.

Het beste uit de natuur
voor lichaam en geest





Ayurveda - eeuwenoude
wetenschap voor je schoonheid

De oude Indiase geneeskunde ayurveda betekent
vertaald "KENNIS VAN HET LEVEN".
Het doel van de ayurvedische leer is om het lichaam te
ontgiften en om de zelfhelende krachten van het
lichaam te activeren.
Deze traditionele gezondheidsleer is een
hoogontwikkelde en alomvattende kruidengeneeskunde
die niet alleen op het lichaam maar ook op de ziel een
beslissende invloed heeft. 
De hoogwaardige natuurlijke producten van 
Himalaya's Dreams zorgen ervoor dat lichaam en geest
in harmonie zijn.



Mondolie Lichaams- en
gezichtsolie

Haarolie Shampoo en
conditioner



De producten

Voor de verzorgingsproducten van Himalaya's Dreams
worden in India geselecteerde geneeskrachtige kruiden
volgens originele ayurvedische recepturen in een
complex proces verwerkt tot natuurlijke oliën en
kostbare plantenextracten. 
Traditionele methoden en oude Indiase originele
recepturen worden gecombineerd met gecertificeerde
Europese normen. De verzorgingsproducten voldoen
aan de hoogste normen van hedendaagse ayurvedische
producten. 
De heerlijk geurende composities voorzien in de meest
uiteenlopende behoeften. 



Lichaams- en 
gezichtsolie

Vanuit ayurvedisch oogpunt bekeken is een
dagelijkse verzorging met oliën van
onschatbare waarde.

Naast de lichamelijke ontwikkeling bevordert
deze verzorging een gezonde slaap en draagt
het bij tot een lang leven.



Himalaya's Dreams lichaams- en gezichtsoliën
activeren de zelfregulatie van de huidcellen en
voorzien in een duurzame verzorging van de huid. 
De gecertificeerde biologische oliën vormen de
basis. Ze voorzien de huid van voedingsstoffen,
openen de huidporiën, beschermen tegen de
afzetting van schadelijke stoffen en remmen de 
voortijdige veroudering van de huid.

De samenstelling van verschillende ayurvedische
geneeskrachtige planten zoals sandelhout,
Indiase meekrap, neem, Himalaya ceder, lavendel
en ylang ylang stimuleren het lichaam om te
ontgiften, cellen te vernieuwen en te genezen. 

De natuurlijke ingrediënten dringen diep door in
de huid, brengen haar in balans en verwennen
lichaam en ziel.



Biologische sesamolie 
Biologische rijstkiemolie
Biologische zonnebloemolie
Sandelhoutextract
Extract van Indiase meekrap
Kurkumaolie
Saffraanolie
Rozenextract
Amandelolie
Tarwekiemolie
Wortelolie
Lijnzaadolie
Citroengrasolie
Rozen pelargonium olie
Kurkuma-extract
Geraniumolie

Biologische sesamolie 
Biologische rijstkiemolie
Biologische zonnebloemolie
Himalaya cederolie
Ind. aspergewortelextract
Zoethoutextract
Ind. zijdeplantenextract
Amandelolie
Viooltjesextract
Wortelolie
Ylang-ylang olie
Zwarte komijnolie
Tarwekiemolie
Sandelhoutextract
Onosma extract

Regenereert de huid en 
zorgt voor een betere uitstraling 

Voorziet de huid van vocht en
geeft elasticiteit



Biologische sesamolie
Biologische rijstkiemolie
Biologische zonnebloemolie
Amandelolie
Tarwekiemolie
Kurkumaolie
Extract van cichorei
Neem
Ind. basilicum extract
Sandelhoutextract
Lodhra-extract
Sandelhoutolie
Jyotishmati

Biologische sesamolie
Biologische zonnebloemolie
Rijstzemelenolie
Himalaya ceder
Banyan-vijg
Zedrach boom
Klein vetblad
Indiase lotusbloem
Wortelolie
Ylang-ylang
Lavendel 
Ind. meekrap

Dringt diep door in de huid en
verzacht droge en ruwe huid

Kalmeert de huid en reguleert 
de probleemhuid



De ayurvedische "Kabalam", een
ochtendritueel voor schoonheid en
gezondheid, maakt 'oil pulling' tot een
holistische geneeswijze.

Mond en lichaam
in balans

Biologische sesamolie
Biologische zonnebloemolie
Biologische kokosolie
Kurkumaolie 
Ginger
Tijgergras-extract
Venkel
Eucalyptusolie



Combineer oil pulling bij voorkeur met het
drinken van koperwater en het reinigen van
de tong met een tongschraper.

De tong wordt beschouwd als een uitbreiding
van het maagdarmkanaal en reflecteert aan de
spijsvertering. 
De olie trekt gifstoffen uit de mondholte,
verwijdert cariës-veroorzakende zuren, voedt
het tandvlees en voorkomt ontstekingen en 
een slechte adem. 

De mondspoeling met biologische oliën van
sesam, zonnebloem en kokosnoot samen met
hoogwaardige toevoegingen zoals kurkuma,
gember, kaneel en zwarte peper vormt een
aangename en effectieve detox-ervaring.
Mondolie is dus niet alleen voor mond- en
tandhygiëne, maar ook voor de preventie van
chronische ziekten. 
Het zuur-base evenwicht in de mondholte
wordt positief beïnvloed. 



Haarolie
Ayurvedische haaroliën worden in India
traditioneel gebruikt voor
haarverzorging. 
Dit wonderproduct wordt ook steeds
populairder in het Westen. 
Met hun efficiënte verzorging zijn de
veganistische haaroliën van Himalaya's
Dreams een soort serum voor het haar. 
De samenstelling van hoogwaardige
oliën zoals sesamolie, arganolie, jojoba-
olie, Himalaya cederolie, salie-olie,
amandelolie, kokosolie en wortelolie,
samen met waardevolle ayurvedische
geneeskrachtige kruiden zoals amla,
neem, basilicum, fenegriek en
lotuswortel maken deze haaroliën
unieke wondermiddelen.

Een eeuwenoude
traditie



Ze maken het haar soepel,
voorkomen gespleten
haarpunten, beschermen tegen
hitte en andere stressfactoren,
geven een gezonde glans, zorgen
voor een uitstekende veerkracht
en voorkomen roos, 
vroegtijdige vergrijzing en een
droge hoofdhuid. 

Himalaya's Dreams haaroliën zijn
wondermiddelen en alleskunners
die IEDERE haarsoort in balans
brengen.

 pro
India

 dier
vriendelijk

 geen
toevoegingen



Biologische sesamolie
Arganolie
Himalaya Ceder
Jojoba
Calendula 
Wortelolie
Chin. roze marshmallow
Onosma
Rozenbottelzaadolie
Salie
Fenegriek

Voor droog en broos haar en 
een natuurlijke glans

Geeft het haar vitaliteit en
ondersteunt de haargroei

Biologische sesamolie
Biologische kokosolie
Rozemarijn
Castorolie
Palasa 
Fenegriek
Paternostererwt
Wortelolie
Klein vetblad
Watermeloen
Madeliefje
Ind. basilicum
Amla
Zandmos 
Onosma



Biologische zonnebloemolie, 
Biologische sesamolie
Klein vetblad
Cyprusgras
Madeliefje
Amla
Henna
Neem
Ind. basilicum
Amandelolie
Lodhra
Rozemarijnolie
Onosma

Versterkt de haarwortels en
werkt als natuurlijke hittebeveiliging



Binnen de ayurveda wordt je haar beschouwd
als de kroon op je persoonlijkheid.
Het dient niet alleen ter bescherming van de
hoofdhuid, het vormt ook de natuurlijke 
schoonheid van de mens. Himalaya's Dreams
moderne ayurvedische haarverzorging biedt
shampoos en conditioners voor een grondige
maar tevens zachte reiniging. 
Het traditionele productieproces helpt om
waardevolle ayurvedische ingrediënten zoals
amla, saffraan, brahmi, neem, arganolie,
zeepnoot, acacia en kokosolie volledig tot hun
recht te laten komen.

De Himalaya's Dreams producten voeden de
hoofdhuid en verbeteren de haarstructuur.
Onevenwichtigheden zoals roos, jeuk,
droogheid of te veel vet worden verholpen.

Natuurlijke verzorging
voor je haar



Calendula-olie
Salieolie
Neem extract
Basilicum extract
Zeepnoot extract

Shampoo voor vet haar 
en een gevoelige hoofdhuid Shampoo voor droog haar

Biologische kokosolie
Arganolie
Acacia extract
Saffraan extract
Zeepnoot extract

De 100% natuurlijke en veganistische haarverzorgingsproducten bieden je glanzend en intensief
verzorgd haar en een gezonde hoofdhuid.



Citroenolie
Tarwekiemolie
Acacia extract
Brahmi extract
Amla extrakt

Shampoo voor normaal haar Shampoo voor normaal haar

Citroenolie
Shikakai extract
Klein vetblad
Zeepnoot extract



Zonnebloemolie
Arganolie
Amandelolie
Acacia extract
Neem extract
Zeepnoot extract
Citroenolie
Teatree-olie

Conditioner 

Voedt en beschermt tegen uitdroging
en zorgt voor de noodzakelijke
voedingsstoffen



Zuiver plantaardige ingrediënten

Bovendien worden nog talrijke andere natuurlijke grondstoffen gebruikt die huid en haar met het beste
uit de natuur verzorgen en je innerlijke schoonheid ook aan de buitenkant laten stralen. 
Gedetailleerde informatie is te vinden op de achterkant van elk etiket.

antiseptisch, sterk
onstekingsremmend

krampoplossend,
zinneprikkelend

zenuwversterkend,
zinneprikkelend

antiviraal,
antibacterieel

ontstekingsremmend,
bevordert wondgenezing

krampoplossend,
kalmerend

anti-aging,
tegen slaapproblemen

antioxidant,
immuunversterkend

pijnstillend,
verhoogt spierspanning

schimmelwerend,
ontspannend

antidepressief,
antiseptisch

ontstekingsremmend,
stimuleert de bloedsomloop

ontstekingsremmend,
antioxidant



Het streven van Himalaya's Dreams is om het land, de
mensen en de culturen dichter bij elkaar te brengen. 

De beste arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en
vriendschappelijke partnerschappen tussen Duitsland en
India zijn topprioriteit.

Transparant, eerlijk en ecologisch: Himalaya's Dreams
natuurlijke verzorgingsproducten worden door de 
non-profit organisatie BDIH van de productie van de
grondstoffen tot aan het eindproduct gecontroleerd. 

Regelmatige bezoeken aan alle productievestigingen, van
India tot in het Beierse Woud, garanderen de naleving van 
de zeer hoge normen van de COSMOS STANDAARD.

Himalaya's Dreams filosofie





Himalaya's Dreams producten 
koop je bij:

www.ayurvedaspecialist.nl

lichaams- en gezichtsolie I haarolie I mondolie voor oil pulling I shampoo I conditioner


