officinalis (smeerwortel). Deze plant is tevens goed
voor de verzorging van littekens.

Crème Symvita

Anti-rimpel
Verstevigt de huid
Crème
Gebruiken bij
Houdt de huid jong, elastisch en strak. Voedt de
huid, is verstevigend en bevordert een zuivere huid.
Huid
Onze huid verandert bij het ouder worden. Een
natuurlijk proces dat onder meer wordt beïnvloed
door voeding, UV-stralen, weersinvloeden, voeding,
roken en alcohol. De huid wordt dunner, minder
elastisch en er ontstaan rimpels.
Verstevigt
A.Vogel Crème Symvita ondersteunt het herstellend vermogen van de ouder wordende huid. De
voedende crème houdt de huid elastisch, helpt
rimpelvorming te vertragen en is goed voor het
bindweefsel in de huid.
Crème Symvita bevat onder meer Symphytum

Dosering en gebruik
’s Ochtends als dagcrème en ’s avonds als
nachtcrème op de huid aanbrengen.
Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de componenten.
Ingrediënten
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS, SYMPHYTUM OFFICINALE 12%, PEG-8 BEESWAX, CENTELLA ASIATICA,
VIOLA TRICOLOR, BUTYROSPERMUM PARKII, CETEARYL
GLUCOSIDE, CETEARYL ALCOHOL, ALCOHOL, PARFUM,
BENZYL BENZOATE.
Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC.
12M

Verpakking
Crème Symvita 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
ontwikkeld 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 voor een gladde huid
• Bescherm de huid tegen de zon. Zonnestralen zetten de huid aan tot het maken van vrije radicalen,
die voor afbraak van collageen en elastine zorgen.
• Rook niet. Roken vernauwt de bloedvaatjes, waardoor de huid minder zuurstof en voedingsstoffen
krijgt en elasticiteit verliest.
• Eet gezond, drink ten minste 1,5 liter water per
dag en beweeg voldoende.
• Zorg voor voldoende slaap. De huid herstelt zich
’s nachts.
• Voorkom stress-situaties. Deze doen je huid geen
goed.
• Reinig de huid goed. Verwijder make-up altijd
voor het slapen gaan.
Voedingsadvies:
• Eet veel verse groente en fruit. Indien u de
rauwe groente kookt, houd dan de kooktijd kort.
Bij hoge temperaturen verdwijnen namelijk veel
vitaminen. Eet bij voorkeur volkorenproducten
en zilvervliesrijst.
• Wees matig met (dierlijke) vetten. Gebruik liever
plantaardige oliën met een hoog gehalte aan
onverzadigde vetzuren, zoals lijnzaadolie, zonnebloemolie en olijfolie.

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.
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.
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• Gebruik in plaats van volle melkproducten liever
zure melkproducten, zoals karnemelk, kwark en
yoghurt
De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd
op 1 februari 2008.
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