
Toepassing
• Bij (dreigende) infectie van wonden of schrammen
• Brandwonden en geïrriteerde huid
• Vermindert acné en andere onzuiverheden
• Voorkomt de vorming van littekens
• Bij insectenbeten
• Ook geschikt om voor dieren te gebruiken

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel 
Het basisingrediënt van Onima Eerste Hulp Crème is 100%
pure Aloë Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede
eigenschappen van deze unieke plant te behouden. Aloë Vera
heeft unieke helende en antiseptische eigenschappen en is wel-
dadig 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 zorg-
vuldig geselecteerde natuurlijke oliën, kruiden en mineralen, 
die er samen uitstekende bescherming bieden tegen bacteriële
en virale infecties en schimmels:
Calendula heeft een helende en verzachtende werking.
Tea tree olie is befaamd om zijn ontsmettende en verzachtende
werking.
Kamille zuivert en kalmeert de huid.
Zinkoxide ontsmet de huid bijzonder effectief, kalmeert en
beschermt tegen irritatie.

Gebruik
Enkele keren per dag een kleine hoeveelheid crème zacht
inmasseren. Wanneer de huid ernstig ontstoken is, wordt aange-
raden de geïnfecteerde plek volledig met Eerste Hulp Crème te
bedekken, eventueel afgedekt met een gaasje. Voor snel herstel,
zonder littekenvorming, wordt aangeraden de behandeling voort
te zetten met Onima Huid Herstel Crème, wanneer de huid niet
langer ontstoken is.

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
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bevordert herstel 

                         


