
Toepassingen
• Dagelijkse verzorging van de droge of schrale huid; maakt ruwe,

stugge en schilferige plekjes weer zacht en soepel
• Smeert heerlijk uit en trekt snel in
• Laat een beschermend laagje achter, zonder plakkerig gevoel
• Zeer geschikt als hand-, knie- en elleboogcrème
• Ook zeer verzorgend voor droog haar, gaat pluis tegen en zorgt

dat het haar soepel en natuurlijk valt; beschermt het haar bij het
föhnen

• Heerlijk als voedend gezichtsmasker gedurende de nacht

Effectieve ingrediënten
Het basisingrediënt van Onima Comfort-crème is 100% pure Aloë
Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede eigenschappen
van deze unieke plant te behouden. Aloë hydrateert en verzacht,
gaat roodheid van de huid tegen en houdt de huid zuiver. Aloë
Vera gel dringt snel diep door in de huid en bevordert daardoor
de werkzaamheid van de andere ingrediënten. 

De Aloë Vera gel wordt gecombineerd met een aantal zorgvuldig
geselecteerde kruiden, oliën en wassen:
Sheabutter verbetert de flexibiliteit en voedt de huid.
Calendula en smeerwortel bevorderen het herstel van kleine
beschadigingen.
Bijenwas geeft de huid extra bescherming tegen weersinvloeden
en laat een beschermend laagje achter, zonder plakkerig gevoel.  
Olijf- en zoete amandelolie verzachten de huid en gaan irritatie
tegen. Abrikozenpitolie verbetert de huidstructuur en helpt om de
huid gezond te houden. Kamille en groene thee kalmeren en 
zuiveren de huid.

Gebruik
Naar behoefte één of meer keren per dag licht inmasseren. 
U heeft slechts weinig crème nodig om de huid zacht en soepel 
te houden.
Verzorging van droog haar: masseer na het wassen een kleine
hoeveelheid door het haar, om het te laten glanzen en zonder
pluis te laten opdrogen. Voor zeer droog haar dagelijks gebruiken.
Als gezichtsmasker: voor het slapen gaan in een royale laag 
aanbrengen en tijdens de nacht laten intrekken, om de droge 
huid extra te voeden en de structuur te verbeteren.

Om aan te denken
Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor een van
de ingrediënten. Bewaar dit product uit de zon, bij een tempera-
tuur onder de 20 °C. Onima producten zijn niet getest op dieren.

Aloë Vera Comfort-crème

Speciaal voor de (zeer) droge huid
Beschermt, verzacht en herstelt
Voorkomt irritatie
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Meer informatie over de producten van
Onima Aloë vindt u op onze website:
www.onima-aloe.info
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Aloe Vera
Comfort Cream

soothing protection
intense moisture
prevents irritation

deep penetrating 
skin and hair care

www.onima-aloe.info




