
Toepassing
• Bij pijnlijke of vermoeide spieren en gewrichten
• Bij lichte blessures, zoals verstuiking, verrekking of kneuzing
• Na zware inspanning en sport
• Ter voorkoming van stijfheid ten gevolge van weersomstandig-

heden (vochtig klimaat, koude winters)
• Geeft verlichting bij jicht

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel
Het basisingrediënt van Onima Spieren- en gewrichtencrème 
is 100% pure Aloë Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle
goede eigenschappen van deze unieke plant te behouden.
Aloë Vera heeft unieke helende 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:
Arnica montana, befaamd om zijn krachtige werking bij 
verstuiking, verrekking en kneuzingen. 
Rhus tox geeft verlichting bij overbelaste gewrichten en spieren.
Sint Janskruid werkt kalmerend bij pijn en spanning.
Smeerwortel bevordert het genezingsproces.
Kayaput, een etherische olie uit Indonesië, Spaanse peper
en Rozemarijn verwarmen en geven weldadige verlichting 
bij stijve of vermoeide spieren en gewrichten.

Gebruik
Bij blessures en ter bestrijding van klachten:
Drie maal per dag zacht inmasseren op de pijnlijke plek, 
tot de crème volledig door de huid is opgenomen. 
Preventief en dagelijkse verzorging:
Eenmaal per dag, bij voorkeur ’s avonds, inmasseren op 
de kwetsbare plekken.
Deze crème kan zonder bezwaar langere tijd achtereen
gebruikt worden.

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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bevordert soepelheid
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Aloë Vera
Spieren- en gewrichtencrème

soepele spieren en gewrichten
bevordert herstel na sport en inspanning

                               


