NIEUW

DAILY SOAP:
Wellness om zelf te maken –
van harte zelf gemaakt,
van harte gelukkig gemaakt!
wij hebben de zeep opnieuw ontdekt.
www.rayher.com

Maak je eigen „Daily Soap“
Zelfmaken is HET creatieve tijdverdrijf, dat gelukkig maakt! Helder, je kunt
Zeep & Co kopen, maar niet DEZE. Hier kun je zelf beslissen, wat je gebruikt,
welke individuele Look en welke boodschappen je jouw zeep meegeeft.
Met de gekozen en voortreffelijke ingrediënten van Rayher is creatief zijn
nog nooit zo gemakelijk geweest, daarbij zo veelzijdig en spannend als een
Daily Soap. De zekeheid, dat alles goed is wat er in zit, is inbegrepen.
Zo is het zelf maken al pure wellness en tegelijkertijd kun je een portie
wellness schenken. Met Happyend-garantie – beloofd!

Alles wat je nodig hebt…
Neem de Rayher Kreativ-zeep (1), kies je lievelingskleur en –geur (2) daarbij nog
een gietmal (3) en een persoonlijke label (4) met het motief dat je wilt meegieten.
Aan de slag!
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Zeep zo uniek als jij...
Geen zeep is hetzelfde: 2 zeepsoorten, 11 kleuren, 10 geuren, 5 verzorgingsmiddelen, 25 vormen en 61 label motieven = meer dan één miljoen mogelijkheden. Dus laat je fantasie de vrije loop.

Rayher heeft zeep opnieuw ontdekt!
Ongecompliceerd als nooit tevoren, creatief als nooit tevoren,
verfrissend anders als nooit tevoren.

En er is nog veel meer om
zelf te maken:
Kneed je zeep met Rayher kneedzeep (1),
maak een tintelende badbal (2) of gun
jezelf een decoratief en ontspannende
wellnessbeleving met badzout (3).
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Creëer je eigen zeep
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Zeep gieten is heel gemakkelijk en gaat snel. Juist daarom geeft
creatief zijn nog meer plezier, want je kunt jezelf concentreren
op het designer zijn van je eigen goedgevoel oase.
En niks maakt gelukkiger dan andere persoonlijke zeep-dromen
te schenkem. Probeer het uit – het werkt!
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Zo gemakklijk als chocolade gieten:
Zeep in het waterbad smelten (1). Lievelingslabel in de gietvorm
met het motief naar boven leggen (2) en vloeibare zeep er over heen
gieten – eerst een dunne laag met een lepel over het label gieten (3)
dan de rest er over heen gieten (4). Zeep in de gietmal laten drogen,
eruit halen (5) en de label met een naald eraf halen (6).
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ca. 3 h

Goed is wat er in zit …
nog beter wat er niet in zit
Onze hoogwaardige gietzeep is vrij van
dierlijke vetten en oliën en zonder dierproeven gemaakt, absoluut ongevaarlijk
bij het verwerken en gebruik.
Het is dermatologisch getest en alle
ingrediënten zijn volgens de Cosmetische
verordening KVO ingeschreven.
Zo is het niet alleen goed voor de ontvanger maar ook voor het milieu.
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Breng je zeep in vorm
Rond, vierkant, ovaal… hoe heb jij het graag?
De Rayher gietmallen zijn speciaal voor dit thema
ontwikkeld en bieden vele mogelijkheden.
De labels om mee te gieten zijn perfect op de mallen
afgestemd en geven een oneindige verscheidenheid
aan variatie’s. De stevige gietmallen zijn steeds weer
te gebruiken.

Jouw idee geeft de vorm aan:
Een elegante rechthoek (1), een harmonisch rond (2),
praktisch vierkant (3) of een beminnelijk hart (4).
Welke past bij jou?

Je neemt de kleur die je voelt!
Chalky-schoonheid, puurnatuur, party-roze,
groene harmonie, vuurrood allert – alles wat je
hart begeert. Druppel voor druppel geeft het een
nieuwe kleurnuance.
Meng de kleur eenvoudig met de vloeibare zeep –
begin met 1 druppel en voeg zoveel druppels toe,
tot je de gewenste kleurtoon bereikt hebt.

Je kunt Kreativ-zeep opak gebruiken voor een
ondoorzichtige Look of Kreativ zeep transparant
zodat de zeep doorschijnend wordt.

11 Zeepverf …
geeft oneindig veel kleurtonen
– elk na dosering – van pastel
tot intensief.
Dat vraagt naar meer: meer
zeep meer kleur!

Wees je eigen parfumeur
Door de keuze in geuren maak je je zeep heel
bijzonder en kun je een design nog onderstrepen.
Meng één van de geuren eenvoudig met de vloeibare
zeep – begin met 1 druppel en voeg zoveel toe, totdat
je je lievelingsgeur gemaakt hebt.
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Daarnaast kun je ook verschillende verzorgingsmiddelen, zoals bijv. Aloe Vera in de zeep verwerken.

Kies de geur (1), die het beste bij jouw Handmade werk past:
frisse limoen (2), rustgevende lavendel (3) of ontspannend
haardvuur (4).
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Zeg het met zeep – Labels om
mee te gieten
Personaliseren is trend – JOUW zeep zal niet één van de
vele zijn, maar jouw persoonlijk „Haute couture“.
Kies hiervoor naar lust en zin een label en giet deze
mee in de zeep. Hiermee krijgt ieder zeepstuk een bijzondere boodschap mee.
De labels zijn gemaakt van hoogwaardig natuurrubber
en geven diepe scherpe afdrukken in de zachte zeep.
Ze worden eenvoudig in de zeepgietmal geplaatst en met
vloebare zeep overgoten. Na het drogen kun je de labels
verwijderen en weer opnieuw gebruiken.

Wellness in bad
– voor de kleine
time-out
Mooi en nuttig: liefdevolle
accessoires in bad maken
ieders handen wassen tot
een AHA-beleving. Ook
voor gasten wordt de tussenstop een happening!
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Mooi om te dompelen – badballen om
zelf te maken
Het bubbelende rustgevende bad – voor een ontspannende duik
in bad – geheel individueel en persoonlijk door jou zelf gemaakt.
Moet het de Provence ademen of een bruisende en geurige extra
kick zijn met rozenblaadjes.
Kies zelf! Voor jou om te genieten of om liefdevol te schenken
Overigens: onze badballen bevatten uitsluitend onschadelijke
natuurlijke ingrediënten, omdat deze stoffen zelf ook natuurlijke
reacties genereren kan het met der tijd kleurverandering geven
van de badballen en na-gelen. Dit heeft geen uitwerking op het
gebruik.
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En het gaat heel gemakkelijk:
Eenvoudig de componenten in een
waterbad smelten (1) en doorroeren
(2+3). De gemaakte handwarme massa tot badballen vorrmen (4). Klaar is
het verzorgende badammusement (5).
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Je kunt blaadjes en ook kleur en geur er in
verwerken (1). Wie wil kan uit "badballen"
ook badharten vormen (2).
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Badzout: ziet er niet
alleen goed uit …
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Gun jezelf wat en duik
in bad! Het natuurlijke,
kristalheldere badzout uit
de Atlantic bevordert het
vochtgehalte van de huid,
werkt antibacterieel, is
rustgevend voor de gevoelige huid en zorgt voor een
aangenaam peelingeffect.
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Maak het tot je persoonlijke
lievelingsbad en verfijn deze
met een edele rozengeur en
een vleugje paars (1). Stijlvol
verpakt (2+3) is badzout een
sjieke blikvanger en een liefdevol geschenk.
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In mijn bad ben ik kapitein – of princes

Zeep „on block“ – of zo gemakkelijk is "serieproductie"

Al eens een kikkerkoning gekust of net als Ernie met een kwekkende eend gebadderd?
Het is moeilijk te geloven, maar ook deze kun je zelf van zeep maken. Hiervoor zijn volvormen
van latex verkrijgbaar, die makkelijk met vloeibare zeep volgegoten kunnen worden.
Naar wens nog wat kleur en geur toevoegen en klaar is je droomprins.

Je wilt – met zo weinig mogelijk werk – direct meerdere zeepjes schenken.
Dan zijn onze gietmallen voor blokken ideaal: zeepblok gieten, in aparte
plakken snijden en verpakken. Klaar.
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Meng eenvoudig zeepkleur bijv. mintgroen (1)
of citroen (2) erdoor en het geeft al een originele
badbewoner.
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Zo mooi & eenvoudig kunnen
geschenken zijn:
Ofwel de blokken in stukken snijden (1+2) en
apart verpakken of als zeeptoren gestapeld
sjiek verpakken (3).
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Kneed je eigen zeep-droom
Eenvoudig de huidneutrale Rayher kneedzeep met heet water
en wat sla-olie mengen. Indien gewenst zeepkleur toevoegen,
wat lievelingsgeur erbij mengen en erop los kneden.
Laten drogen – en klaar is je persoonlijke zeep-droom.
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De Kneedzeep (1) kan eenvoudig tot mooie rozen
gemodelleerd worden (2+3). Of gewoon uitsteken zoals bij het koekjes bakken (4) smaakvolle
harten vormen (5) of vrolijke kleurrijke ballen (6)
kneden – weinig werk voor heel veel WOW!
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Mooi verpakt…
… geven je zelf gemaakte verwenproducten
nog meer plezier. Met weinig werk, maar
met een grote werking!
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Een sjieke houten kist (1) laat de zeep mooi
uitkomen. Badzout werkt ook in het klein (2)
en zelfs simpele kartonnen doosjes of zakjes
maken gevuld met zeep veel los (3+4).
Met passende stempels voor „Daily Soap“
kun je iedere eenvoudige verpakking tot een
meesterwerk maken.
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Zelfgemaakte zeep, liefdevol verpakt
– daar verheugd werkelijk iedereen zich op.

↑ 77 665 000

DIY-hobbypakketten
Gewoon eens proberen en aan de slag gaan.
In deze pakketten zit alles voor je persoonlijke
„Daily Soap“.
Veel Plezier!

De Rayher zeepproducten zijn te verkrijgen bij onze dealers en in de goed gesorteerde vakhandel.

www.rayher.com

Materiaalinformatie en werkwijzen vindt u op onze website.
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