
Crème Echinaforce
Ondersteunt  

herstellend vermogen 
van de huid

ditie. Tevens is deze crème goed voor het verzorgen 
van lipblaasjes, schrale en gevoelige lippen.

Dosering en gebruik 
Meerdere malen per dag dun op de huid of lip  
aanbrengen en licht inmasseren.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de componenten.

Ingrediënten
Zuiver water; zonnebloemolie; rodezonnehoed-
extract (Echinacea purpurea) 14,6%; alcohol; PEG-8 
bijenwas; karitéboomvruchtboter (Butyrospermum 
parkii); cetearyl glucoside; cetearyl alcohol; citroen-
melisse (Melissa officinalis); parfum; linalool; 
limoneen.

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

Verpakking
Crème Echinaforce is verkrijgbaar in een verpakking 
van 30 g. Naast de A.Vogel Crème Echinaforce heeft  
A.Vogel ook andere huidcrèmes in het assortiment. 
Kijk voor het complete assortiment op www.avogel.nl.

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 gezonde huid
•  Bescherm de huid tegen de zon. Zonnestralen zet-

ten de huid aan tot het maken van vrije radicalen, 
die voor afbraak van collageen en elastine zorgen. 

•  Rook niet. Roken vernauwt de bloedvaatjes, waar-
door 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, zonne-
bloemolie en olijfolie. 

Crème

Gebruiken bij
Voor de verzorging van de ruwe, droge, gevoelige, 
rode, schrale, geprikkelde huid of lip en lipblaasjes.

Kwetsbare huid
De huid is onze eerste bescherming tegen talloze 
invloeden van buitenaf. Dat maakt de huid een 
belangrijk, maar kwetsbaar orgaan. Hoewel de huid 
van nature een zelf herstellend vermogen heeft, kan 
zij soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. 

Ondersteunt herstellend vermogen
A. Vogel Crème Echinaforce bevat onder meer 
Echinacea purpurea (rode zonnehoed). De crème 
ondersteunt het herstellend vermogen van de 
huid en is verzachtend. Daarnaast hydrateert en 
beschermt het de huid en houdt haar in goede con-



•  Gebruik in plaats van volle melkproducten liever 
zure melkproducten, zoals karnemelk, kwark en 
yoghurt

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 homeopatische geneesmidde-
len, natuurlijke gezondheidsproducten en medische 
hulpmiddelen. Producten die vandaag de dag  
miljoenen tevreden gebruikers over de gehele 
wereld helpen 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 17 juni 2013.

Biohorma B.V.
Postbus 33, 8080 AA Elburg
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