
Toepassing
• Ontsierende aderen 
• Andere ongemakken die veroorzaakt worden door onvoldoen-

de doorbloeding van de benen, zoals zware of gespannen
benen, rusteloze benen (“etalagebenen”), gezwollen enkels,
pijn, kramp, jeuk of tinteling.

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel 
Het basisingrediënt van Onima Benen-gel is 100% pure Aloë
Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede eigenschap-
pen van deze unieke plant te behouden. Aloë Vera heeft unieke
helende eigenschappen en is weldadig voor de huid, ter ver-
mindering 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:
Muisdoorn bevordert het samentrekken van de aderen 
en verbetert de doorlaatbaarheid, waardoor het circulatie-
problemen helpt voorkomen.
Rode wijnstok versterkt de bloedvaten en verbetert hun 
elasticiteit.
Wilde kastanje versterkt de vaatwand en heeft bovendien 
een ontstekingremmende en pijnstillende invloed.
Wijnpit OPC is een krachtige antioxidant, die de microcirculatie
verbetert en beschadigde cellen herstelt.
Duizendblad verlaagt de bloeddruk door verwijding van de
omliggende vaten en bevordert een gezonde bloedsomloop.
Hamamelis bevordert de elasticiteit van het vaatstelsel en 
vermindert pijn en spanningen.

Gebruik
Twee maal per dag zacht inmasseren en met de benen om-
hoog even rust nemen. Niet gebruiken wanneer u last heeft 
van trombose. Om de klachten goed te behandelen is het 
van groot belang ook aandacht te besteden aan de oorzaak
(zoals stress, een staand beroep, overgewicht, roken e.d.) 

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
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Vermindert ontsierende aderen
Goed voor de doorbloeding
Geeft verlichting bij pijnlijke 
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Aloë Vera
Benen-gel

goed voor de doorbloeding
bij ontsierende aderen

verzorgt vermoeide benen en voeten

                             


