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Wanneer je supersnel effect wil en sneller de afvalstoffen wil 
losmaken en elimineren, dan kan ik je een mooi programma 
voorstellen met speciaal voor dit doel samengestelde 
Vicopura produkten. 
 
Dit plan bestaat uit : 
Kruidentheeën, elk met een specifiek doel 
Badzout, de meest heerlijke manier om te ontzuren 
Natuurlijke huidverzorgingsprodukten, die helpen om de huid 
schoon te maken en te houden 
Natuurlijke haarverzorgingsprodukten die helpen om het 
haar en de hoofdhuid te ontzuren waardoor haargroei 
verbeterd wordt. 
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Dit plan bestaat uit de unieke producten van Vicopura. 
 
De basische verzorging van Vicopura hebben een pH van 7.4. 
Dit zorgt ervoor dat de vetzuurlaag op de huid wordt 
geneutraliseerd. Voor het herstel van deze vetzuurlaag 
worden zuren uit het lichaam gebruikt. Op deze wijze 
ondersteunen de huidproducten het ontzuringsproces. 
Voor de samenstelling van de Vicopura producten worden zo 
veel mogelijk duurzame, natuurlijke, biologische ingrediënten 
gebruikt en chemische conserveringsmiddelen vermeden. De 
voedingssupplementen zijn zo samengesteld, dat alle 
hulpstoffen aanwezig zijn voor de opname van de mineralen. 
Dit maakt de supplementen zeer effectief en de werking 
ervan is al na enkele weken aan het bloed te zien. 
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Ik ben dol op kruidenthee. Vooral omdat ik veel rauw eet, hou ik tussendoor van 
een lekkere kop warme thee. Tijdens een detoxkuur gebruik ik mijn traditionele 
yogi thee ofwel maak ik mijn kuur compleet met de Vicopura theeën. 
 

Basische kruiden-bloemen theeën 
Vicopura heeft drie kruidentheeën die vrijwel geheel uit biologisch geteelde 
bloemen en kruiden bestaan. Elke thee heeft een eigen toepassing. 

Vicopura Avondthee 
De Avondthee is vooral gericht op het afvoeren van afvalstoffen. Het is een thee 
die door vrijwel iedereen probleemloos gedronken kan worden. Gebruik deze 
thee bij voorkeur in de late middag of de vroege avond. 

Vicopura Morgenthee 
Deze kruidenthee versterkt de uitscheiding van de in de nachtelijke stofwisseling 
ontstane zuren. Maakt afvalstoffen in de weefsels los. Het is een mild 
ontslakkende thee die niet geschikt is voor zwangere vrouwen. Bij lichamelijke 
klachten en ziekte wordt deze thee pas ingezet nadat de ontgifting al een tijd is 
ingezet. 

Vicopura Elementathee 
De Elementathee heeft een zeer sterk ontslakkende werking. Te snel ontgiften 
kan leiden tot bijwerkingen als hoofdpijn, vermoeidheid en huidproblemen. Deze 
thee is daarom niet geschikt voor zwangere vrouwen. Meestal wordt gestart met 
de Elementathee als men de Morgenthee een aantal weken heeft 
gedronken.Door zijn sterk ontslakkende werking is de Elementathee uitermate 
geschikt tijdens detoxkuren. 
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Basenbad, basisch badzout 
Badzout is mijn favoriete manier om te ontgiften. Niet alleen geniet en ontspan 
ik van een lekker warm bad, maar het badzout van dit merk werkt ongelooflijk. 
Het is essentieel in de strijd tegen verzuring en cellulitis. 
 
Dit badzout is samengesteld uit de beste grondstoffen. Dankzij de puurheid en 
verfijndheid is het VICOPURA Basenbad uiterst mild en prikkelarm. Het is daarom 
bijzonder geschikt voor de verzorging van de probleemhuid. 
De hoogwaardige grondstoffen en energierijke mineralen zorgen voor een 
energetische harmonie. Hierdoor heeft Basenbad zeer goede resultaten bij 
kinesiologische energietests. 
Vicopura Basenbad heeft unieke ontzurende eigenschappen en kan op 
verschillende manieren gebruikt worden. 
 
Hoe ik dit badzout gebruik : 
Ik doe tijdens mijn detoxkuur een kop badzout in mijn bad. Na de kuur doe ik 
regelmatig nog een “onderhouds”bad en gebruik dan telkens een halve kop. 
 
Er zijn heel wat manieren waarop je dit badzout kan gebruiken. 
 
Basische lig- en voetbaden 
Zijn een bijzonder effectieve wijze van basische verzorging. De warmte van het 
water zorgt voor een verhoogde huiddoorbloeding, opent de poriën en 
stimuleert de huidfuncties. Basenbad reinigt o.a. door zijn osmotische werking. 
Ligbaden zijn het meest effectief, maar ook met voetbaden kunnen veel zuren 
uitgescheiden worden. Een groot deel van onze zweetklieren zit namelijk op de 
voeten. 
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Overgieting 
De snelle basische huidverzorging voor iedere dag. Hierbij wordt ½ theelepel 
Vicopura Basenbad opgelost in ½ l warm water. Na het wassen of douchen over 
de huid gieten en aan de lucht laten opdrogen. 
 
Basische wikkels en pakkingen  
Deze zijn zeer geschikt voor het plaatselijk behandelen van bijvoorbeeld 
bovenbeen en billen. Deze wikkels kunnen eventueel gecombineerd worden met 
Vicopura Silhouette crème of algenpakkingen. 
 
Basische massages en peelings  
Een beetje VICOPURA Basenbad op de vochtige huid aanbrengen en deze 
masseren en vervolgens afspoelen. Dit opent de poriën en reinigt de huid. 
 
Inhoud: Natriumhydrocarbonaat, Natriumcarbonaat, ongebleekt zeezout en 
mineralen. 
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Frutta Base Plus 
 
Fruitig, prebiotisch en ontzurend. 
 
Lekkere fruitpoeders geven vitamines, enzymen en fytonutrienten. Zij vormen de 
basis voor het ontzuren voor groot en klein. 
 
Prebiotica en natuurlijke, plantaardige omega-3 vetzuren zorgen voor harmonie 
en welzijn. 
 
Gerste- en speltgraspoeder van biologische oorsprong leveren energie, 
sporenelementen en een breed spectrum aan aminozuren. 
 
Tip: 's Morgens over de muesli is Frutta de ideale basische energieleverancier, 
ook voor kinderen. Alternatief: 's avonds is 1 eetlepel met 200ml water of 
fruitsap het ideale basendepot voor de nacht. 
Verkrijgbaar in: 130g / 260g / 520g. 
Allergie-info: kan sporen van gluten bevatten. 
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Vicopura Douchegel 
Reinigt de huid zacht, maar grondig zonder deze uit te drogen. Ondersteunt de 
huid in haar natuurlijke activiteit zoals ademhaling, uitscheiding en hervetting. 
Ideaal voor de dagelijkse verzorging, ook voor de gevoelige huid. 

 

Vicopura Silhouette Crème 
Speciale basische crème voor de huidverzorging tijdens cellulite- en 
afslankprogramma's. Natuurlijke anti-oxidanten beschermen de huid tegen 
vroegtijdige veroudering en zorgen voor het onderhoud van de natuurlijke vet-
vochthuishouding van de huid. 
Verzorgingstip: Silhouette crème zeer dun op probleemgebieden aanbrengen. Als 
u voor het eerst uw huid basisch gaat verzorgen, bereidt de huid dan voor met 
basische overgietingen of basische wikkels. Als u hierna de Silhouette crème 
aanbrengt, kunt u de uitscheidingsfuncties beter ondersteunen. 
 

Bodylotion 
Een hydraterende lotion voor de veelzijdige verzorging van de  
huid. Trekt snel in, beschermt en verzorgt de huid met vocht en  
hoogwaardige onverzadigde vetzuren. Maakt de huid zacht en  
soepel. 
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Vicopura Verzorgende shampoo 
Milde shampoo voor de regelmatige reiniging van haar en hoofdhuid. Verzorgt 
beschadigd haar met essentiële eiwitten en aminozuren. 
 

Haarbodempakking 
Kalmeert de gestreste hoofdhuid. Zijde-eiwitten, gember en het zwavelhoudende 
aminozuur cysteïne bouwen het beschadigde haar op. Waardevolle plantaardige 
oliën van lavendel, sinaasappel en mandarijn geven een extra verzorgend effect. 
Gun u elke week een behandeling en verheug u op gezond haar en een gezonde 
hoofdhuid. 
Verzorgingstip: Beschadigd en droog haar kan door basische verzorging 
stroachtig aanvoelen. Vicopura Haarbodempakking kan in dit geval na het 
wassen in het vochtige haar ingemasseerd worden, 10 minuten laten inwerken 
en daarna met lauwwarm water uitspoelen. 
 

Haar Base plus Serum 
Voedingsstoffen voor de hoofdhuid. Zuivere plantenextracten  
uit tijgergras, kastanje en gember in combinatie met waardevolle aminozuren 
zijn belangrijk voor de verzorging van de hoofdhuid. Het serum is gevitaliseerd 
met een kwartskristal. 
De praktische pipetfles maakt dat het serum zeer zuinig op de 
probleemgebieden aangebracht kan worden. Masseer de hoofdhuid hierna 
intensief. 
Verzorgingstip: Verhoog het verzorgingseffect door schilfers en talgresten eerst 
met Vicopura Abrikozenpeeling te verwijderen. Hierna kan het serum opgebracht 
en ingemasseerd worden. 
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Plan 1 = voor wie voor de eerste keer een detoxkuur 
onderneemt en een vrij ongezond eetpatroon heeft 
 
- Vicopura Avondthee elke avond 
- Badzout 5x per week gedurende de detoxkuur 
- Badzout 2x per week na de kuur 

 
Plan 2 = voor wie voor de eerste keer een detoxkuur 
onderneemt en een gezond eetpatroon heeft 
 
- Vicopura Avondthee elke avond 
- Vicopura Morgendthee gedurende de detox en aftertox en alle dagen 

hierop volgend 
- Badzout 4x per week gedurende de detoxkuur 
- Badzout 1x per week na de kuur 

 
Plan 3 = voor wie gewend is om regelmatig te ontgiften en 
vrij gezond eet 
 
- Vicopura Avondthee elke avond 
- Vicopura Morgendthee gedurende de detox en aftertox 
- Vicopura Elementa vanaf de aftertox 
- Badout 3x per week  gedurende de detoxkuur 
- Badzout 1x per week na de kuur 
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Voor iedereen 
 
- Lichaamsverzorging  
- Haarverzorging 

 
Zelf ben ik echt dol op de silhouette crème. Zoals vaak bij zulke crèmes 
worden allerlei beloftes gemaakt over een gladde huid, een verbeterde 
bloedsomloop en een vermindering van cellulitis. 
Ik geloof daar niet in, maar wat ik wel merk is dat wanneer je zo’n crème 
tegelijkertijd met de detoxkuur gebruikt, je er echt wel resultaat van 
ondervindt. 
Je werkt dan tenslotte zowel van de binnen naar de buitenkant als van de 
buiten naar de binnenkant. 
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Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
Morgenthee 100g     9.00 
Morgenthee 250g   18.00 
Avondthee 100g     9.00 
Avondthee 250g   18.00 
Elementathee 100g     9.00 
Elementathee 250g   18.00 
 
Frutta Base Plus 130g/250ml  26.50 
Frutta Base Plus 260g/500ml  49.50 
Frutta Base Plus 540g/1000ml  89.00 
 
Badzout 600g   15.00 
Badzout 1200g   28.00  
Badzout 2400g   48.00 
 
Douchegel 250ml – PH 7.4  19.90 
 
Bodylotion 250ml – PH 7.4  19.50 
 
Silhouette crème 200ml – PH 7.4  49.50 
 
Haarshampoo 250ml – PH 7.4  19.90 
 
Haarbodempakking  250ml – PH 7.4  39.00 
 
Haarserum 100ml   59.00 
 
Verzending Nederland / België     6.00 
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Hoe bestellen? 
 
Stuur een mailtje met je bestelling naar info@legallyraw.be 
Zet in het onderwerp van je mail : BESTELLING SUPERSNEL 
(op die manier zie ik je mailtje snel tussen alle andere mailtjes) 
Je krijgt een bevestiging/factuur van je bestelling en het te betalen bedrag via 
mail toegestuurd. 
 
 

 
Levering  
 
Je bestelling wordt thuis (of ander adres) geleverd. 
Dit duurt ca 3 à 3 werkdagen. 

 
 
Toch nog een extra vraag? 
 
Blijf er niet mee zitten en mail me je vraag op info@legallyraw.be 
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