
Toepassingen
• Voor de dagelijkse verzorging van de lippen en de huid rond

de mond
• Beschermt de tere huid van de lippen uitstekend tegen weers-

invloeden, zowel tegen schrale herfstwind als tegen de felle
zomerzon.

• Voorkomt uitdroging en schilfertjes.
• Bevordert het herstel van beschadigde plekjes.
• Zeer geschikt om een snel herstel van koortsblaasjes te 

bevorderen.
• Trekt goed in de huid en laat geen vettig laagje achter.
• Helpt rimpeltjes rond de mond te voorkomen 
• Ook een uitstekende basis voor lippenstift.

Effectieve ingrediënten
Het basisingrediënt van Onima Lippenbalsem is 100% pure
Aloë Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede eigen-
schappen 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 bevor-
dert daardoor de werkzaamheid van de andere ingrediënten. 

De Aloë Vera gel wordt gecombineerd met een aantal zorgvul-
dig geselecteerde kruiden, oliën en wassen:
Sheabutter, cacaoboter en olijfolie houden de huid zacht en
soepel.
Calendula en smeerwortel bevorderen het herstel van kleine
beschadigingen.
Bijenwas geeft de lippen extra bescherming tegen weersinvloe-
den en laat een beschermend laagje achter.
Pepermunt kalmeert de huid en vermindert pijn en irritatie 
(bij kloofjes en blaasjes).
Vitamine E voedt de huid en stimuleert de celvernieuwing.

Gebruik
Naar behoefte één of meer keren per dag dun aanbrengen 
op de lippen en/of rond de mond.

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

Aloë Vera Lippenbalsem

Verzacht
Voedt en beschermt
Herstelt kleine beschadigingen
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Aloe Vera

Lip Balm
soothing

moisturizing
healing

8 ml




