
 
 

 

                                  Verzorgingsproducten 

 

Cadeau pakketten 

Leuke sets om je handen en lippen optimaal te verzorgen en te verwennen. Leuk om  

weg te geven of jezelf cadeau te doen. De pakketjes worden feestelijk verpakt. 

 

Basis;            €  22,50 

- Gorge mini vijl 150/220 

- flesje Dadi ‘Oil 3,75ml 

- flesje Dadi ‘Scrub 28gr 

- flesje Dadi ‘Lotion 59ml 

 

De Luxe;            €  74,50 

- Gorge spons vijl 180/240 

- flesje Dadi ‘Oil 14,3ml 

- flesje Dadi ‘Scrub 133gr 

- flesje Dadi ‘Lotion 236ml 

- Dadi ‘lip Balm 

 

Cadeaubonnen 

Je kunt al vanaf €10,- een cadeaubon aanschaffen. Wil je voor een bepaalde 

behandeling een cadeaubon aanschaffen? Dat kan ook. De cadeaubon wordt 

verpakt in een enveloppe. 

 

Verzorgingssets Dadi’Oil & Dadi’lotion 

Miniset met 3,75ml olie &  59ml lotion        €   15,00 

Medium set met 14,3ml olie & 236ml lotion       €   45,00 

Grote set met 72ml olie & 946ml lotion       €100,00 

 

Dadi’Oil 

Dadi’Oil bestaat uit 95% gecertificeerde organische oliën. De olie wordt snel 

opgenomen, De olie bevat 21 essentiële oliën, Dringt diep door in de nagelplaat 

en zorgt voor soepele, gezonde nagelriemen en een gevoede nagel. 

3,75 ml.            €     7,00 

14,3 ml            €  19,00 

72 ml            €  38,00 

NB: Neem je je lege flesje mee om het bij te vullen, dan betaal je de helft van de prijs! 

 

Dadi’Lotion 

Gebaseerd op de award winnende Dadi’Oil. Trekt snel in, is niet vet, houdt de 

vochtbalans op peil, zorgt voor een zachte huid, heeft een heerlijk aroma en is 

zuiver plantaardig.  

59 ml            €  10,00 

236 ml            €  30,00 

946 ml            €  70,00 

 

Dadi’Scrub 

Gebaseerd op de award winnende Dadi’Oil. De belangrijkste ingrediënten zijn 

zout, suiker, puimsteen, kokosnootolie, saffloerolie en natuurlijk de oliën van 

Dadi 'Oil. Verjongt je handen, voeten en huid door dode huidcellen te 

verwijderen en door vocht en olie in te brengen. 

28gr            €    7,00 

133gr            € 20,00 

454 gr            € 46,00 

 

Dadi’Lip Balm           € 10,00 

Gebaseerd op de award winnende Dadi’Oil. Dadi' Lip Balm is 100 % natuurlijk en 

bevat naast de oliën uit de Dadi' Oil bijenwas, cacaoboter, kokosnootolie,  aloë 

en natuurlijke vitamine E. De balsem zorgt voor een langdurige verzorging en 

bescherming van je lippen. Dadi' Lip Balm bevat geen parabenen en petroleum. 

 

Vijlen  

Gorge mini vijl 150/220         €    1,00 

YN combo spons vijl 180         €    5,00 

YN Combo spons vijl 240         €    5,00 
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