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Ayurveda Inspired Naturals 
 
Shankara Naturals is sinds 2001 pionier op het gebied van hoogwaardige Ayurvedische 
huidverzorging en wellness producten. Na het grote succes in de Verenigde Staten en Azië is 
het merk nu ook in Europa verkrijgbaar. De Shankara Naturals verzorgingslijn combineert 
eeuwenoude Oosterse wijsheid met moderne Westerse kennis en techniek. Shankara 
Naturals producten zijn uniek doordat ze 100% natuurlijk en resultaatgericht zijn.  
 

 
Shankara Naturals producten: 
 

 Respecteren en balanceren de natuurlijke PH-waarde van de huid;  
 Bevatten formules van klinisch geteste biologische ingrediënten zoals wild geplukte 

kruiden, koudgeperste oliën en (gestructureerd) water;  
 Zijn vrij van synthetische conserveringsmiddelen of schadelijke ingrediënten; 
 Zijn dierproefvrij; 
 Worden met liefde, aandacht en toewijding gemaakt; tijdens het productieproces zijn 
mantra’s te horen en er wordt gemediteerd, dit geeft Shankara het ‘divine 
ingrediënt’;  

 Worden vers geproduceerd in kleine batches;  
 Bevatten koud geperste ingrediënten waardoor de waardevolle stoffen optimaal 

behouden blijven.  
 
De sleutel tot het succes van Shankara Naturals is het door Shankara ontwikkelde en 
geregistreerde 'Regenesis-Energen BioComplex'; een verrijkt en regenererend complex van 
nutriënten. De moleculaire structuur zorgt voor een snelle insluizing en werking in de 
huidlagen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van klinisch geteste en zorgvuldig gekozen kruiden 
en algenextracten, essentiële oliën, vette planten oliën, amino- en peptide complexen, 
fulvische elektrolyten en ionisch mono Atomic goud. 
Het synergetische resultaat van deze componenten zorgt voor een elektro potentiaal 
quantum effect in huidvernieuwing en anti-aging huidverzorging. 
Shankara Naturals zorgt hierdoor voor een ongeëvenaarde voeding, zuurstofvoorziening, 
hydratatie, regeneratie en bescherming van de huid. 
 
 



 

 

AYURVEDA 
Ayurveda (Ayur = leven, Veda = kennis) is één van 's werelds meest geavanceerde en 
krachtige gezondheidssystemen voor lichaam en geest. De Ayurvedische 
geneeswijze is duizenden jaren oud en vindt haar oorsprong in India. De wijsheid van 
Ayurveda kan mensen helpen levendig en gezond te blijven zodat ze de beste versie van 
zichzelf kunnen zijn. Shankara Naturals is een holistisch merk en streeft er met de unieke 
productlijn naar om op fysiek, mentaal en emotioneel niveau te werken om het gevoel van 
welzijn te bevorderen.  
 
PRODUCTEN 
De duurzame productlijn biedt een ruim assortiment aan gezichts- en 
lichaamsverzorgingsproducten in zowel retail- als salonverpakkingen. In de rijke collectie 
zitten onder andere cleansers, exfoliators, serums, dagverzorging, massageoliën, bodysilks 
en deodorant.  
 
De producten richten zich op de drie Ayurvedische constituties kapha, pitta en vata. Er wordt 
gebruik gemaakt van typisch Ayurvedische kruiden en Ayurvedische productie processen 
zoals het macereren van kruiden in verwarmde olie. De diepgaande holistische werking van 
de producten zorgt voor een actieve voeding, hydratatie en zuurstofvoorziening van de huid.  
 
INGREDIËNTEN 
Shankara Naturals gebruikt de actieve ingrediënten van gestructureerd vulkanisch water met 
een lage oppervlaktespanning en een hoog zeta-potentieel om de snelheid en diepte van 
absorptie te verhogen. Om de werking van plantenextracten te vergroten wordt in Shankara 
Naturals zuurstof ingebracht. Alle producten zijn pH-neutraal zodat de delicate zuurmantel 
van de huid beschermd blijft.  
 
PRODUCTIE 
De 100% natuurlijke formules worden in het hypermoderne laboratorium van Shankara 
Naturals in Glen Burnie, Maryland, in de Verenigde Staten samengesteld volgens traditionele 
Ayurvedische protocollen en de hoogste kwaliteitsnormen. De producten worden koud 
verwerkt, zodat de hoogwaardige ingrediënten hun werking optimaal behouden. Productie 
in kleine batches zorgt ervoor dat de versheid altijd gegarandeerd is. Onze formules zijn niet 
op dieren getest en vrij van parabenen, synthetische conserveringsmiddelen en geur- en 
kleurstoffen, siliconen, Nano deeltjes, en andere mogelijk schadelijke ingrediënten.  
 
SPA 
Shankara Naturals biedt unieke spa behandelingen waarin oosterse en westerse technieken 
worden gecombineerd. De rituelen zijn zorgvuldig samengesteld via speciale richtlijnen en 
diepgaande producttraining. De Shankara-protocollen zijn holistisch en gericht op zowel het 
lichamelijk als geestelijk welzijn. Hiermee wordt aan een ieder individueel een bijzondere 
ervaring geboden. Elk behandelritueel start met de signature synergie. Een verfijnde 
combinatie van zuivere essentiële oliën bestaande uit onder meer roos en witte, blauwe en 
roze lotus. Roos is de westerse component en staat voor de hartchakra, de liefde en 
vrouwelijke eigenschappen. Lotus is de oosterse component dat staat voor reiniging en 
zuivering. De essentiële oliën hebben een hoge energetische frequentie en geven een boost 
aan lichaam en geest. 



 

 

 
GOEDE DOELEN 
In samenwerking met gebruikers en partners zet Shankara Naturals zich actief in om de 
wereld te verbeteren. Shankara Naturals doneert in het bijzonder aan humanitaire projecten 
via de International Association of Human Values (IAHV.org). Deze organisatie promoot een 
geweldloze samenleving met respect voor mens, dier en planeet met extra aandacht voor 
mindfulness en sociale hulpverlening.   
 

Voor meer informatie en het opvragen van samples en demonstraties kunt u 
contact opnemen met Hanneke Cramer (Sales en Marketing) via +31 (0) 
652520704 of sales@shankara.eu. Bezoek ook onze website en -shop 
www.shankara.eu.  
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