


Lotus Gember 

Baïja brengt hulde aan India en meer 
in het bijzonder aan zijn juweel,   

Pondichéry,  de meest Franse stad 
van India: hier worden schatten van 
het oosten en het westen verenigd. 

De stad toont een verrassend      
contrast dat haar een bijzonder   

karakter geeft. Het is precies deze 
ontmoeting van toch complemen-

taire tegenpolen die Baïja geïns-
pireerd heeft om de zachte en kalme-

rende lotusbloem te  combineren 
met de opwekkende en pittige    

gember. De combinatie van deze 
twee uit India afkomstige planten is 

eerst verrassend maar blijkt      
uiteindelijk vanzelfsprekend te zijn.  

NUIT À  

PONDICHÉRY 
LOTUS GINGEMBRE 



SCRUB NUIT À PONDICHÉRY 

60ML - 212ml 1 
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LICHAAMSCRÈME                   

NUIT À PONDICHÉRY 

60ML - 212ML 

Subtiel en romig, deze crème met   
natuurlijke extracten van                
verkwikkende gember, voedende 
karitéboter en lotuswater maakt de 
huid satijnzacht en omhult deze met 
een verrukkelijk aroma.                       
Geschikt voor dagelijks gebruik, geeft 
een onmiddellijk gevoel van comfort 
zonder een vette film na te laten. 

2 LICHAAMSOLIE                        

NUIT À PONDICHÉRY 

60ML - 212ML 

Deze halfdroge olie met lichte     
textuur biedt een onmiddellijk gevoel 

van welzijn. Zijn delicate en frisse 
geur van lotus gecombineerd met 

kruidige gember stimuleert de geest 
en verfraait de huid. Deze olie kan 

gebruikt worden als body- en/of 
massageolie. In de douche, na het 

wassen over het natte lichaam    
verdelen, afspoelen en afdrogen. De 

huid is onmiddellijk gevoed en 
satijnzacht. Als badolie toevoegen 

voor een heerlijk relaxed en voedend 
bad. 

3 

SCRUB NUIT À PONDICHÉRY 

60ML - 212ML 

Fris en licht kruidig, deze scrub met fijne 
suiker-korrels en natuurlijke extracten 

van gember is ideaal voor een zachte en heerlijk 
geurende huid.  Enerzijds heeft deze scrub een  

exfoliërende werking, anderzijds is deze zeer mild 
voor de huid. De verfrissende en stimulerende scrub  

zorgt voor een instant zuiver gevoel. De huid voelt 
geregenereerd. De oranje kleur en de gedurfde 

geurnoten zijn een echte stemmingsbooster! 

1 

60ML - 212ML 

3 
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HUISPARFUMS NUIT À PONDICHÉRY    -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 

6 

VLOEIBARE  MARSEILLEZEEP     

NUIT À PONDICHÉRY 

500ML 

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door        
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.    
De stimulerende geur omhult de 
huid met een subtiel parfum.  
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, en EDTA- en PEG-vrij. 
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)»  

60ML + 60ML 

Deze complete verzorgingsset met lotus en gember 
geur zorgt voor een satijnzachte huid met een aroma 
dat zowel fris als kruidig is. Natuurlijke olie, glycerine, 

karitéboter, stimulerend gember-poeder en           
lotuswater maken van dit geschenkje de ideale     

verzorging voor een zachte en subtiel geurende huid.      
Inclusief een Kessa scrubhandschoen, een suikerscrub 

en een betoverende crème. 

GIFT SET NUIT À PONDICHÉRY  

HUISPARFUMS NUIT À PONDICHÉRY    -    SPA  @  HOME 

4 

PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Muscus - Fleurig - Jasmijn                                                         
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren. Al onze parfums zijn zorgvuldig 
geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse. Geniet van de subtiele en  
gedurfde combinatie van milde en rustgevnde lotus en verkwikkende en kruidige gember. 

60ML + 60ML 

GIFT SET NUIT À PONDICHÉRY  

HUISPARFUMS NUIT À PONDICHÉRY    -    SPA  @  HOME 





Fleur d’Orange 
Oranjebloesem 

Baïja nodigt je uit op een reis 
naar het hart van Sicilië, een 
eiland waar de lucht, de zon 
en de zee één zijn en waar de 
pracht van de eeuwenoude 
gebouwen elke straat      
omtovert tot een              
onvergetelijke herinnering.     
Een totale onderdompeling 
in het hart van Syracuse waar  
vele invloeden van barokke, 
antieke en Byzantijnse     
toetsen eindeloos 
samensmelten. Het 
zonovergoten Sicilië is dé 
plaats van de prachtige 
sinaasappelbomen die de 
zachte geur van hun witte 
bloemen rijkelijk     
verspreiden.  
De oranje-bloesem is net de 
toets die Baïja wil eren met 
deze   collectie. Naast het 
sensuele en het vrolijke dat 
we kennen van deze bloem, 
ontdekken we nu ook zijn 
frisse en rustgevende      



SCRUB ÉTÉ À SYRACUSE 

60ML - 212ML 1 
Als zoete en zure snoepjes zal deze fraai         

gekleurde scrub met zijn verslavende geur je 
doen  smelten van plezier! Verrijkt met           

natuurlijke  extracten van oranjebloesem, bekend 
om hun verzachtende eigenschappen, is deze              

verkwikkende scrub met suikerkorrels, een    
essentiële schoonheidstroef. Deze scrub laat de 

huid heropleven met een natuurlijke glans en 
omsluiert u met een heerlijk subtiel parfum. 
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2 LICHAAMSCRÈME          

ÉTÉ À SYRACUSE 

60ML - 212ML 

Zodra het potje geopend 
wordt, omhult het aroma van 
oranjebloesem je. Je bent even 
helemaal weg…                       
Rijk en romig is deze crème 
met natuurlijk rustgevende 
extracten van oranjebloesem, 
voedende karitéboter en     
regenererende olijfolie met 
een vetvrije textuur.            
Ideaal voor een instant       
hydratatie! 

60ML - 212ML 

3 LICHAAMSOLIE                          

ÉTÉ À SYRACUSE 

Deze halfdroge olie omhult je in een subtiele 
sluier van oranjebloesem.                                

Een 100% plantaardige olie-cocktail            
ondersteunt dagelijks een soepele en zachte 

huid.  
Tip: Breng een vleugje olie aan in de hals voor 

het slapengaan, dit zal de slaap bevorderen.  
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HUISPARFUMS ÉTÉ À SYRACUSE -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 
PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Sinaas - Citrus 
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren in. Al onze parfums zijn 
zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse.                                           
Ben je op zoek naar een rustgevend en troostend moment? Kies dan voor de delicatesse 
van oranjebloesem 

5 VLOEIBARE MARSEILLEZEEP      

ÉTÉ À SYRACUSE 

500ML 

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door               
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.     
Zijn subtiele geur van  
oranjebloesem omhult je huid 
met een zacht parfum. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, is EDTA- en PEG-vrij. 
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)» 

6 
60ML + 60ML 

Eindelijk een moment voor jezelf… Maak van de gelegenheid 
gebruik voor een heerlijk schoonheidsritueel. Doel: Een           

ontspannen geest in een zijdezachte, heerlijk geurende huid.  
Er gaat niets boven een verkwikkende exfoliërende suikerscrub 
gevolgd door een heerlijk romige crème verrijkt met voedende 

karitéboter, hydraterende olijfolie en verzachtende glycerine. En 
dat alles met rustgevende extracten van oranjebloesem    

GIFT SET ÉTÉ À SYRACUSE  





Miel Caramélisé 
Honing Caramel 

Het is als terug keren naar je 
kindertijd, een reis naar  
wonderland:  
de smaakpapillen worden 
geprikkeld, de lekkernijen 
lonken, ogen stralen...  
Dit verrukkelijke feestmaal 
ontluikt sensuele gedachten. 
Dat is de belofte van de  
collectie Festin Royal met de 
verslavende geur van  
gekarameliseerde honing.  



SCRUB FESTIN ROYAL 

60ML - 212ML 

1 

Je wilt alles ... gulzigheid en schoonheid! Het is 
mogelijk met deze onweerstaanbare scrub!   

Verrijkt met natuurlijke honing extracten, biedt 
deze scrub met suikerkorrels een verkwikkende 

en effectieve exfoliatie. En terwijl je zintuigen 
genieten, herwint je huid haar zachtheid en 

glans. 
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2 LICHAAMSCRÈME    

FESTIN ROYAL 

60ML - 212ML 

Deze collectie met zijn zacht         
regressieve geur zal zelfs het meest 
gastronomische genot  bekoren. 
Deze rijke, romige crème, met     
natuurlijke extracten van              
verzachtende honing, voedende  
karitéboter, olijfolie en verzachtende 
glycerine kalmeert de gevoelige huid 
en zorgt voor een instant              
comfortabel huidgevoel. 

50ML 

3 

LICHAAMSOLIE                    

FESTIN ROYAL 

Wie heeft er nog niet van gedroomd een huid 
te hebben die zo zacht is dat je haar zou    
kunnen opeten? Dat is de belofte van deze 
halfdroge olie met een zoete                        
gekarameliseerde geur. Een cocktail van 100% 
plantaardige oliën voor een dagelijks soepele 
en zachte huid. 
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HUISPARFUMS FESTIN ROYAL -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 
PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Vanille - Melk - Fruitig 
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren. Al onze parfums zijn 
zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse.                                           
Voor een heerlijk, troostend moment, aarzel niet en kies voor de zoete geur van        
gekarameliseerde honing. 

5 VLOEIBARE MARSEILLEZEEP      

FESTIN ROYAL 

500ML 

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door               
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.     
Zijn gastronomische geur van 
gekarameliseerde honing omhult 
je huid met een zacht parfum. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, is EDTA- en PEG-vrij. 
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)» 

6 
60ML + 60ML 

Hoe laat je jou huid in een mum van tijd terug stralen? Niets is zo 
gemakkelijk met deze giftset. Bevat: een super efficiënte scrub 

met grove suikerkristallen die met cirkelende bewegingen wordt 
aangebracht, manueel of met de scrubhandschoen bijgeleverd in 

deze set.   
Een  zachte crème met een gastronomisch parfum die de huid 

onmiddellijk zacht maakt en een aangenaam comfort biedt.      

GIFT SET FESTIN ROYAL  





Het zware rode  
fluwelen gordijn valt op het 
toneel en het applaus volgt. 

Ze sluipt ongemerkt de  
coulissen binnen op weg naar 

haar loge. Ze trekt haar  
kostuum uit en verwijdert 

zacht en systematisch  haar 
make-up. De guitige cancan-

danseres laat langzaamaan de 
onschuldige vrouw  

verschijnen die ze is... 
Baïja combineert roos en 

lychee en speelt de  
compositie van een sensuele 

maar fijne collectie.  
De combinatie van fruitige en 
bloemige noten klinkt als een 

ode aan de vrouwelijkheid. 

F R E N C H 
P O M P O N 

ROSE LITCHI 
ROZEN LYCHEE 



1 
SCRUB 

FRENCH POMPON 

60ML - 212ML 

Herstel de zachtheid van jouw huid dankzij deze scrub 
met natuurlijke extracten van  tonifiërende rozen.  

Haar suikerkristallen onthullen de zachtheid van uw huid 
en activeren de microcirculatie.  Perfect gereinigd,  

herwint de huid glans en elasticiteit. 

60ML - 212ML 

3 LICHAAMSOLIE                   

FRENCH POMPON 

Gegarandeerd plezier met deze fijne olie.   
Je zal betoverd worden door zijn subtiele geur, 

een perfecte balans tussen rozen en lychee. 
Deze semi-droge olie met lichte textuur zorgt 

voor een instant gevoel van  welzijn en omhult 
je met een subtiel parfum. 

Dag na dag geeft het je een comfortabel    
gevoel en maakt het je huid satijnzacht!  
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2 LICHAAMSCRÈME 

FRENCH POMPON 

60ML - 212ML 

Ontwikkeld door een  meester     
parfumeur uit Grasse, de geur van 
deze rijke crème is een ware ode aan 
de vrouwelijkheid. Een verfijnde en 
romige crème, met natuurlijke     
rozenextracten, maakt de huid    
satijnzacht.. Zijn bloemige en  fruitige 
geurnoten omhullen je met dit     
delicate parfum. 
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HUISPARFUMS FRENCH POMPON -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 
PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Fleurig - Rode vruchten 
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren. Al onze parfums zijn 
zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse.                                           
De fijngevoelige dame zal voor deze uiterst vrouwelijk bloemige - fruitige geur vallen. 

5 VLOEIBARE MARSEILLEZEEP      

FRENCH POMPON 

500ML 

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door              
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.     
Zijn fruitige/bloemige geur van  
rozen en lychee omhult je huid 
met een zacht parfum. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, is EDTA- en PEG-vrij. 
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)» 

6 
60ML + 60ML 

Om in een mum van tijd die zachte en gesatineerde huid terug te 
winnen, kies dan voor deze unieke verzorgingsset. 

Natuurlijke olie en glycerine, karitéboter en rozenwater zullen jou 
beste bondgenoten zijn. Samengesteld uit een exfoliërende  

handschoen, een suikerscrub en een fluweelzachte crème, zorgt 
deze set voor een onmiddellijk gevoel van comfort. 

Tip: Zijn handige reisformaat is ideaal voor de  fervente reiziger!  

GIFT SET FRENCH POMPON  





THÉ 
VERT 

JASMIN 

C R O I 
S I È R E 
C É L A 

GROENE THEE JASMIJN 



1 
SCRUB CROISIÈRE CÉLADON 

60ML - 212ML 

Door de unieke mix van voedende kokosolie, 
ontgiftende Matcha groene thee en de           
bedwelmende geur van jasmijn, zorgt deze scrub 
voor een stimulerende en sterke exfoliatie door 
fijne suikerkristallen. Dode huidcellen zijn in een 
mum van tijd verdwenen met een gladde en   
zachte huid als resultaat.  
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LICHAAMSOLIE              

CROISIÈRE CÉLADON 

60ML - 212ML 

Deze halfdroge, omhullende olie    
combineert zoete amandel-, sesam-  

en zonnebloempitolie. 
Laat je verleiden door zijn lichte      

textuur en verkwikkende maar toch 
sensuele geur.  

Ideaal voor massages,  het zal        
eveneens de meest actieve vrouw 

aanspreken, die  het kan gebruiken net 
na de douche op een natte huid voor 

het afdrogen.   3 

LICHAAMSCRÈME CROISIÈRE 

CÉLADON 

60ML - 212ML 

Ontsnap even in gedachten met de geur 
van deze  Aziatisch geïnspireerde crème 
op basis van sensueel jasmijnwater, 
voedende karitéboter en verzachtende        
glycerine die de huid herstellen, zacht 
en soepel maken.  
Je zal genieten van haar verfijnde     
parfum, een subtiele mix van verse 
groene thee en betoverende jasmijn.  

2 
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HUISPARFUMS CROISIÈRE CÉLADON -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 
PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Musk - Jasmijn - Groene thee 
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren. Al onze parfums zijn 
zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse.                                           
Op zoek naar een sfeer die zowel verkwikkend als sensueel is? Kies dan voor deze unieke 
combinatie van groene thee en jasmijn. 

5 VLOEIBARE MARSEILLEZEEP      

CROISIÈRE CÉLADON  

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door              
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.     
Zijn frisse en sensuele geur van 
groene thee en jasmijn omhult je 
huid met een zacht parfum. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, is EDTA- en PEG-vrij.   
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)» 

6 
Voor een verkwikkend en zwoel moment, laat je verleiden door 

deze geschenkset met verzorgende producten op basis van    
unieke groene thee-, en jasmijnaroma’s. 

De exfoliërende scrubhandschoen, verkwikkende scrub en        
zijdezachte crème bundelen hun krachten om de zachtheid en 

glans van jouw huid te onthullen. 
Pluspunt: De kleine suikerkristallen in de scrub en egale textuur 

zijn tevens geschikt voor de meest gevoelige huid.    

500ML 

60ML + 60ML 

GIFT SET CROISIÈRE CÉLADON  



Baïja nodigt je uit in het hartje van Azië, rijk aan unieke en onschatbare tradities en 
knowhow. Majestueuze tempels in verbazingwekkende, originele landschappen, rijstveld-
terrassen in de theeplantages, voedingsrivieren aan de paradijselijke stranden...  
Azië onthult zijn natuurlijke rijkdommen in een zeegroene kleur. Baïja heeft van deze 
weelderige natuur de matcha groene thee en de jasmijn gebruikt voor de uitwerking van 
de collectie Croisière Céladon. 



M O A N A 
FLEUR DE TIARÉ 

 
 

Alles draait om sensualiteit en 
schoonheid... de elegantie van 
vrouwen met lange zwarte  
haren verfraaid met 
bloemenkransen, de perfecte 
harmonie tussen de zee en de 
helder-blauwe lucht, het fijne, 
witte zand, het ongelofelijke 
kleurenpalet, de rijke en 
weelderige natuur, de tradities 
en een   cultuur verankerd in 
het diepste van de ziel... een 
uitzonderlijke geur als juweel 
van dit magische eiland: de tiaré
-bloem, die je met haar fijnheid 
en bedwelmende, zachte  
noten verleidt.  

TIARE BLOEM 
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1 SCRUB MOANA 

60ML - 212ML 

Deze scrub, geparfumeerd met de sensuele tiaré 
bloem, is erin geslaagd een perfecte balans te 
creëren tussen een exfoliërende scrub op basis 
van mineraal zeezout, wit zand van Bora-Bora en 
gemalen sheanoot-schaal en de voedende kracht 
van vijf plantaardige oliën waaronder exotische 
jojoba-, kokos- en uitzonderlijke buriti olie.  
Onmisbaar voor een gehydrateerde en 
zijdezachte huid.  

2 

LICHAAMSOLIE MOANA 

50ML 

Onthul de zachtheid en glans van 
jouw huid met deze verzorgende en      
voedende olie. Samengesteld uit anti-
oxidanten jojoba-, voedende kokos- 
en beschermende buriti oliën      
kalmeren ze de huid onmiddellijk. 
Geniet met volle teugen van deze 
olie met de bedwelmende en       
subtiele geur van de tiaré bloem. 

3 

60ML - 212ML 

Schenk je huid een verzachtende en           
verfraaiende behandeling. Kokos- en 
jojobaolie, bijenwas, cupuaçu– en karitéboter      
worden gecombineerd om je een rijke en sterk       
voedende crème te bieden. Je zal ook verzot 
zijn op de zoete en subtiele geur van de tiaré 
bloem, de belofte voor een uniek moment.   

LICHAAMSCRÈME MOANA 
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HUISPARFUMS MOANA -    SPA  @  HOME 

100ML - 200ML 

4 
PARFUM UIT GRASSE - Geurnoten : Kokosnoot—Tuberoos—Fruitig—Bloemig 
Baija ‘Huisparfums’ verspreiden zachte, frisse en subtiele geuren. Al onze parfums zijn 
zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld door de beste parfumeurs uit Grasse.                                           
Droom je van paradijselijke eilanden, het warme zand en palmbomen? Dan is deze geur 
beslist iets voor jou! 

5 VLOEIBARE MARSEILLEZEEP      

MOANA  

Deze zeep is vervaardigd volgens 
de traditionele methode door               
ambachtelijke zeepmeesters.        
Gekookt in een ketel en gemaakt 
van pure, plantaardige olie.            
Natuurlijke glycerine reinigt en 
respecteert het  natuurlijke    
evenwicht van uw huid, die aan 
zachtheid en comfort herwint.     
Zijn geur van de tiaré bloem  
omhult je huid met een zacht 
parfum. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve 
stoffen, is EDTA- en PEG-vrij. 
Gecertificeerd door het 
«Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV)» 

6 
Ben je op zoek naar een geur die je meevoert naar het ‘Aards 
Paradijs’ met parelwitte zandstranden, kristalhelder water en 

helderblauwe hemel? Dan is deze geschenkset echt iets voor jou!
Bezwijk voor de unieke geur van de tiaré bloem met natuurlijke 

oliën uit amazoneplanten, jojoba– en bijenwas, kokos– en       
karitéolie maken van deze box de ’must have’ voor een  perfect 

gereinigde en satijnzachte huid!   

500ML 

60ML + 60ML 

GIFT SET CROISIÈRE MOANA  





Het Moorse bad dat zijn oorsprong ontleent aan de 
Romeinse thermen, neemt een centrale plaats in de 
oosterse traditie. Omgeven door deze beschermende 
cocon, nodigt de stoom je uit om te ontspannen van 
een unieke eeuwenoude verzorging. Hier komen   
mensen samen om hun schoonheid te perfectioneren, 
geheimen te delen en de tijd te vergeten... Baïja eert 
deze unieke verzorging met zijn Hammam collectie. 

Deze zeep is vervaardigd volgens de 
traditionele methode door               
ambachtelijke zeepmeesters.        
Hoofdzakelijk samengesteld uit 
kalmerende copra- en olijfolie. De 
vloeibare zwarte zeep is geschikt 
voor de dagelijkse reiniging van 
handen en lichaam. Zeer mild,  
reinigt grondig en maakt de huid 
zacht en satijnglad. 
Bevat geen dierlijke vetten, noch 
synthetische tensio-actieve stoffen, 
is EDTA- en PEG-vrij.  
Gecertificeerd door het «Entreprise 
du patrimoine vivant (EPV)» 

HAMMAM 
FRAGRANCES 
ORIENTALES 

VLOEIBARE                         

ZWARTE ZEEP                          

EUCALYPTUS  

500ML 
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ZWARTE ZEEP 

50ML - 200ML 

Zwarte zeep is een korrelvrije scrub en een pasta-
achtige substantie bekomen na de persing van de 
zwarte olijfpit. Breng de zeep aan na een     
stoombad of heet bad en laat dit 10 minuten 
inwerken. Spoel de zeep af terwijl je met de kessa 
handschoen wrijft om de dode huidcellen te  
verwijderen. Herstelt de huid en maakt haar 
streelzacht.  

RASSOUL     

ORANJEBLOESEM 

50ML - 200ML 

Deze klei, verrijkt met Bretoens   
zeewier (lithothamnium / laminaria 
digitata) en woestijnklei (rassoul) is 
een zeer zachte en zuiverende     
pakking. Het wordt voornamelijk 
gebruikt om het teveel aan talg te 
absorberen en dode huidcellen te 
verwijderen. Deze mineraalrijke  
formule draagt bij tot het herstel van 
een perfect gereinigde, zachte huid. 

3 

50ML 

Bekend om zijn anti-oxidante werking, 
wordt arganolie gebruikt voor de        

verzorging van haar, gelaat en lichaam. 
Bevat uitsluitend arganolie bekomen na 

de  koude persing van pitten van de   
arganvruchten. Deze kostbare olie bevat 

een schat aan schoonheidsgeheimen. 

ARGANOLIE 
Dit authentieke ritueel verzorgt je lichaam als geen  
ander. De behandeling bestaat uit 4 stappen. Neem een 
heet bad of stoombad (hammam) om de huid voor te 
bereiden. Verdeel de zwarte zeep over het hele lichaam 
en laat gedurende 10 minuten inwerken. Scrub het  
lichaam gedurende 5 minuten met de Kessa handschoen 
om de dode huidcellen te verwijderen. Breng de       
rassoulklei aan en laat gedurende 5 minuten inwerken. 
Grondig naspoelen. Resultaat: een perfect gereinigde 
huid, geregenereerd en streelzacht. Als afsluiter omhul 
je je huid met arganolie of met één van de verzorgende 
Baija oliën of crèmes.  

50ML + 50ML 

GIFT SET HAMMAM  
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contact@baijacollections.be  www.baijacollections.be                  T +32 495 12 16 93  

ONS VERHAAL 

 

 

Baïja ontwikkelt huidverzorgende collecties en geurcomposities met  

exclusieve geurnoten en bijzondere natuurlijke ingrediënten. 

 

Naargelang de creaties componeert Baïja zachte en aantrekkelijke    

herinneringen die alle aroma-therapeutische eigenschappen van planten 

onthullen. 

Want alles is puur emotie... elke parfum en elke textuur creërt of ontstaat 

uit een gevoel... De geuren vertellen hun verhaal en brengen ons terug 

naar dat van ons. 

 

Onze producten worden vervaardigd in Frankrijk en worden ontwikkeld 

volgens een streng formulecharter dat borg staat voor een uitstekende 

kwaliteit.  

Wij respecteren en geven voorrang aan natuurlijke ingrediënten en    

formules zonder parabenen of fenoxyethanol. 


