
Toepassing
• Bestrijdt de symptomen van eczeem, zoals jeuk, een rode,

schilferige huid en ontstekingen 
• Verbetert het aanzien van de huid aanzienlijk

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel 
Het basisingrediënt van Onima EX-Crème is 100% pure 
Aloë Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede eigen-
schappen van deze unieke plant te behouden. Aloë Vera heeft
unieke helende en antiseptische eigenschappen en is weldadig
voor de huid, ter vermindering van pijn, jeuk en irritatie. 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 natuurlijke oliën en kruiden:
Sheabutter en Calendula verzachten, voeden en beschermen 
de huid. Kamille en driekleurig viooltje hebben een kalmerende
en ontsmettende invloed. Brandnetel en Grote Klis zuiveren de
huid en helpen om de natuurlijke balans te herstellen en irritatie
te verminderen. Duizendblad heeft herstellende en ontsmettende
eigenschappen. Borage-olie verkoelt en zuivert de huid.
Bergamot-olie is antiseptisch en versterkt het zelfherstellend 
vermogen van de huid. Tea tree olie is befaamd om zijn 
ontsmettende en verzachtende werking. Menthol vermindert 
jeuk en irritatie.

Gebruik
Enkele keren per dag een kleine hoeveelheid crème zacht in 
de aangedane huid masseren. Zorg ervoor dat de huid altijd
volledig schoon is. Op open wonden eerst Onima Eerste Hulp
Crème (antiseptisch) gebruiken tot de wond geheeld is. Voor 
het beste resultaat wordt geadviseerd om Onima EX-Crème 
te gebruiken in combinatie met Onima Aloë Vera Sap, om 
het lichaam van binnen uit te versterken en het immuunsysteem 
te stimuleren.

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 temperatuur onder 
de 20 ˚C.
Onima producten zijn niet getest op dieren.
Wanneer u ernstig last heeft van eczeem, adviseren wij 
tevens een dermatoloog te raadplegen.

Meer informatie over de producten van Onima Aloë 
vindt u op onze website: www.onima-aloe.info

Onima Aloë Vera
EX-Crème

Kalmeert jeuk en irritaties
Helpt infecties te voorkomen 
en genezen
Houdt de huid zacht en soepel
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Aloë Vera
EX Crème

kalmeert de rode huid
zuivert en verzacht

herstelt de natuurlijke balans

                                      


