
Crème Calendula

Bij zonnebrand  
en schrale huid

Verkoelt en verzacht

crème ondersteunt het herstellend vermogen van 
de geprikkelde huid. Bij zonnebrand brengt Crème 
Calendula verkoeling en verzachting.

Dosering en gebruik
De crème meerdere malen per dag dun op de huid 
aanbrengen en licht inmasseren.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de componenten.

Ingrediënten
Zuiver water; zonnebloemolie; goudsbloemextract  
(Calendula officinalis) 10%; PEG-8 bijenwas; 
glycerol; alcohol; Butyrospermum parkii; cetearyl 
glucoside; cetearyl alcohol; glycerol; lavendelolie 
(Lavandula angustifolia); colloïdaal zilver. 

Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren beneden 25ºC.

Verpakking
Crème Calendula 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 wetenschap-

pelijke 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 het behoud van een gezonde huid
•  Wees wijs in de zon. Bouw het aantal zonuren 

rustig op en gebruik de eerste dagen een zonne-
brandmiddel met een hoge beschermingsfactor 
om de huid te beschermen. Smeer uzelf een 
halfuur voor het zonnen in en herhaal dit om  
de twee uur. 

•  Vermijd de zon tussen 12.00 en 15.00 uur, dan  
is de UV-straling het meest intensief.

•  Smeer bij zonnebrand de huid direct in met  
Crème Calendula. Dit verzacht en ondersteunt  
het herstellend vermogen van de huid.

•  Gebruik op zonnige dagen een gezichtscrème  
met beschermende zonnefilter.

•  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 orga-
nen, dus ook voor uw huid, het grootste orgaan. 
Eet veel groenten, fruit en volkoren producten. 

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 genees-
middelen en natuurlijke gezondheidsproducten. 

Crème

Gebruiken bij
Verkoelt en verzacht de geprikkelde huid  
bij zonnebrand. Ondersteunt het herstellend  
vermogen van de huid.

Zonnebrand
Lang in de zon zijn is niet goed voor de huid. Voor-
kom zonnebrand door de huid geleidelijk aan de 
zon te laten wennen en bescherm de huid met een 
zonnebrandmiddel met een bij uw huid passende 
beschermingsfactor. Heeft u toch te veel zon gehad, 
en is uw huid rood en gevoelig, breng dan een dun 
laagje A.Vogel Crème Calendula aan op de huid.

Goudsbloem en lavendel
Crème Calendula is een milde en natuurlijke 
huidcrème met goudsbloem en lavendel. Deze 



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.

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd  
op 1 februari 2008.

Biohorma B.V.
Postbus 33, 8080 AA Elburg
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