
Toepassingen
• Als dag- en nachtcrème voor de normale tot droge huid 

(er is ook een Onima gezichtscrème voor de vette huid)
• Vertraagt het verouderingsproces
• Voorkomt irritatie en onzuiverheden
• Een uitstekende en comfortabele basis voor uw make-up

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel 
Het basisingrediënt van Onima Gezichtscrème 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 vitamine E, 
een krachtige antioxidant, die de huid beschermt tegen 
verontreiniging en de aanmaak van nieuwe cellen stimuleert.
Daarnaast bevat Onima Gezichtscrème een aantal zorgvuldig
geselecteerde kruiden en etherische oliën:
Sheabutter en calendula houden de huid zacht en soepel 
en beschermen tegen weersinvloeden.
Lavendel ontspant de huid en stimuleert de bloedsomloop.
Hamamelis verdicht de poriën en maakt de huid egaler.
Borage-olie helpt rimpels te voorkomen.
Kamille en driekleurig viooltje kalmeren en zuiveren de huid.
Een vleugje mandarijnolie is toegevoegd om het huidweefsel 
te versterken en de crème een weldadige geur te geven.

Gebruik
’s Morgens en ’s avonds licht inmasseren met de vingertoppen,
op een gereinigde huid. 

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.

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

Onima Aloë Vera
Gezichtscrème

Vochtinbrengend, voor dag 
en nacht
Verzacht en beschermt de huid
Voor een gezonde, natuurlijke teint
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hydrateert – verzorgt – verzacht

                                   


