Crème Symphytum

Dosering en gebruik
’s Avonds als nachtcrème dun op de huid aanbrengen.
Bij een erg droge huid ’s ochtends als dagcrème dun
aanbrengen.
®

Droge huid
Met zuiver wolvet

Crème
Gebruiken bij
Voedt de droge huid en houdt de huid elastisch en
stevig.
Droge huid
Een droge huid heeft veel verzorging nodig en
bescherming tegen temperatuurwisselingen en
weersinvloeden (zon, wind, kou, verwarming en
airconditioning) die de huid kunnen uitdrogen.
Voedt en beschermt
A.Vogel Crème Symphytum is een vette crème met
zuiver wolvet (lanoline) dat de droge huid voedt,
elastisch en stevig houdt en beschermt tegen
invloeden van buitenaf. Daarnaast bevat de crème
ook Symphytum officinale (smeerwortel). Deze
plant helpt rimpelvorming te vertragen en is tevens
goed voor de verzorging van littekens.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de componenten.
Ingrediënten
Lanolin, Hypericum Perforatum Oil, Symphytum
Officinale Extract, Aqua, Viola Tricolor Extract, Arnica
Montana Extract, Alcohol, Parfum, Benzyl Salicylate,
Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol.
Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC.
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Verpakking
Crème Symphytum is verkrijgbaar in een
verpakking van 30 g.
Persoonlijk advies
We kennen allemaal de bouwstenen voor een
gezond leven: gevarieerde en gezonde voeding,
verantwoord bewegen en voldoende afwisseling in
werk en ontspanning. Als het nodig is, helpt A.Vogel
het zelfherstellende vermogen van het lichaam met
natuurlijke gezondheidsproducten die zijn ontwik-

keld volgens de nieuwste wetenschappelijke
inzichten. Wilt u meer informatie of een persoonlijk
advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de
A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of stuur een
e-mail naar info@avogel.nl
Tips bij een droge huid
• Beperk het gebruik van kraanwater bij het reinigen
van de huid. De samenstelling van kraanwater
droogt de huid uit. En gebruik liever geen heet
water. Het beste is om mineraalwater te gebruiken:
spuit wat mineraalwater op de huid met een
plantenspuit en dep de huid zachtjes droog.
• Gebruik geen ruwe washandjes of handdoeken.
• Een droge huid heeft regelmatig een grondige
maar zachte reiniging nodig. Wassen met water
en zeep verwijdert niet alleen vuil maar ook
de natuurlijke vetten die de huid beschermen.
Gebruik na iedere reiniging dan ook een vochtinbrenger. Deze verhoogt het vochtgehalte van
de buitenste lagen van de huid en geeft het een
zacht, vochtige uitstraling.
• Gebruik pH neutrale producten voor de huid,
gevolgd door een vochtinbrengende crème.
Gebruik geen producten die de huid uitdrogen.
• Gebruik bad- en doucheproducten gemengd met
babyolie.
• Drink minstens 2 liter water per dag om uw huid
van binnenuit te hydrateren en afvalstoffen af te
voeren.
• Gezond en gevarieerd eten is goed voor alle organen, dus ook voor uw huid, het grootste orgaan.
Eet veel groenten, fruit en volkoren producten.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk
De planten voor de A.Vogel producten kweken we
grotendeels in eigen tuinen. Vanzelfsprekend op
ecologische wijze (EKO-keur). Er komen dus geen
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen aan
te pas. We oogsten op het moment dat de plant de
hoogste concentratie aan werkstoffen bevat. Om
de plant vervolgens direct vers te verwerken tot
natuurlijk A.Vogel product.
Zorg voor het milieu
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk
te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk
gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde
verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben
bij verbranding geen schadelijke effecten op het
milieu of zijn geschikt voor recycling.

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd
op 11 december 2012.
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Alfred Vogel, een wereldreiziger gefascineerd
door de natuur
Alfred Vogel reisde naar Afrika, Azië en Amerika,
waar de inheemse bevolking hem het verband
toonde tussen voeding, leefwijze en gezondheid.
Na elke reis bracht hij een schat aan planten mee
die hij verwerkte tot homeopathische geneesmiddelen en natuurlijke gezondheidsproducten.
Producten die vandaag de dag miljoenen tevreden
gebruikers over de gehele wereld helpen gezond te
worden of te blijven.

