
Toepassing
• Wonden en huidbeschadigingen, voor een sneller en egaler

herstel van de huid 
• Gedurende de zwangerschap, om zwangerschapsstriemen

(striae) te vookomen
• Bij bestaande littekens of striae, om ze minder zichtbaar te

maken en de huid weer soepel te maken

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel
Het basisingrediënt van Onima Huid Herstel Crème 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 zorg-
vuldig geselecteerde natuurlijke oliën en kruiden:
Calendula verzacht en stimuleert herstel van de huid.
Symphytum heeft sterk helende eigenschappen en dringt diep
door in de huid.
Heermoes stimuleert de samentrekking van de huid en bevordert
het herstel.
Duizendblad is een traditioneel ingrediënt van tincturen voor
wonden en staat bekend om zijn helende en ontsmettende
eigenschappen.
Mandarijnolie versterkt de huidcellen en helpt ter voorkoming 
en vermindering van striae.

Gebruik
Enkele keren per dat zorgvuldig inmasseren, zodat de helende
ingrediënten diep in de huid kunnen doordringen. Gebruik op
geïnfecteerde wonden eerst Onima Eerst Hulp Crème (zuiverend).
Blijf de Huid Herstel Crème gebruiken totdat de wond volledig
hersteld is of de littekens verminderd zijn. Breng de crème altijd
aan op een schone 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
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