
ECOLIFE ALOE VERA PROPOLIS CREME 

Ecolife Aloë Vera Propolis creme. Bevat maar liefst 80 % Bio & Food Grade 
aloë vera gel met bijen propolis en 5 kruidenplanten, vitamine A, E en 
allantoine. Geen water toegevoegd! 

Aloë vera als eerste en hoofdingrediënt in Ecolife Propolis Hand&Huid creme. 
Ecolife gebruikt geen aloë poeder wat in water is opgelost, wel zuivere Foodgrade 
(voedingskwaliteit) aloe vera. 

Wat doet bijenpropolis? 

Propolis bevat veel bijzondere en goede kwaliteiten. Zeer uniek is toch zeker dat 

bijen propolis alle 22 aminozuren bevat. Verder bevat het veel antioxidanten en 
vitamine B9, C & E, A en B complex. is het een sterk natuurlijke antibiotica en in 

de alternatieve geneeswijze wordt propolis vaak ingezet. 

Ecolife propolis creme bevat geen water. Wel pure aloë vera met bijen 
propolis en kruiden extracten. 

Deze bijzondere creme is speciaal voor het verzorgen van uw huid. Werkt 

intensief bij vele huidkwaaltjes. Ook zeer goed te gebruiken na het scheren om 
de huid intensief te verzorgen. 

Inzet : normale tot droge huid, zeer droge huid, beschadigde huid, eczeem, 

acne, uitslag, open wondjes, kloven, afwashanden, huidinfecties, als voedende 
creme, anti-rimpel creme, bij wondjes, winterhanden, luieruitslag, als balsem na 
het scheren, bij brandwondjes, zweetplekken, tegen zweetvoetengeur, zeer 

geschikt product voor pedicures en manicures! 

Deze creme is niet verdund met water en gemaakt van echte planten extracten 
en bijen propolis. Een diep voedende en verzorgende dikke creme voor uw huid. 

Blijft de hele dag zitten. Beschermt ook zeer goed tegen weersinvloeden. 

Ecolife Aloe vera Propolis is gemaakt met Foodgrade aloe vera 

Foodgrade aloe vera is gekeurd om op te eten, de meest zuivere vorm aloe vera, 
dus vrij van allerlei vervuiling door kweek, gewasbescherming enz! 

Uw voordeel: Deze aloë vera gaat NIET door allerlei filters, iets wat men bij 

cosmetica aloevera wel doet. Hierdoor blijven in Ecolife aloë meer actieve stoffen 
over. Doordat dit aandeel actieve stoffen hoger is kan het product ook uw huid 
beter verzorgen. 

GEBRUIK: Breng de creme met een dun laagje aan op de huid. Bij een 
onbeschadigde huid kunt u het goed insmeren en uitsmeren. Bij een beschadigde 
huid voorzichtig een laagje aanbrengen en laten zitten. 

 


