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Productnieuws

Tiroler Steinöl

R in de
maand

Huidneutrale en
verzorgende shampoo
met natuurlijke Tiroler Steinöl®
Een hele milde shampoo met een huidneutrale pH-waarde
(5,6) voor de exclusieve verzorging van roos, gevoelige
hoofdhuid en futloos haar. Goede resultaten kunnen worden
geboekt bij dof en beschadigd haar alsook bij haaruitval.
Tevens inzetbaar bij vet en probleemhaar.
Uniek door de originele Tiroler Steinöl®, een
natuurlijke olie waaraan uitzonderlijke, veelzijdige natuurlijke en geneeskrachtige eigenschappen wordt toegeschreven. Door zijn hoge
gehalte aan organisch gebonden zwavel heeft de
Tiroler Steinöl® een buitengewoon weldadige
en verzorgende werking.

Beschermt het haar en geeft het een zijdeachtige glans. Heeft een grote dieptewerking
en kan de doorbloeding bevorderen. De shampoo kan zonder problemen elke dag worden
gebruikt; droogt de huid niet uit.

Voor info en verkoop van meer dan 40 producten kunt u terecht bij het verkoopteam van
Holland Pharma of mail voor meer informatie
naar info@vitaalshop.eu.

A.Vogel
Echinaforce

Exclusief verkrijgbaar via Hollandpharma.nl, Haarshampoo, 200ml,
art. nr. 832092, adviesprijs € 3,95 | 500ml, art. nr. 832093, adviesprijs € 6,29

Productnieuws

100% verse Aloë vera gel
De meest natuurlijke huidverzorging

Aloë vera staat vooral bekend als ingrediënt in aftersun en vele andere beautyproducten. De consument heeft steeds
meer interesse in natuurlijke en onbewerkte producten. Steeds meer mensen willen weten wat zij op hun huid smeren
en maken zelf huidverzorging (DIY). Dr. Green biedt hier de oplossing voor. Verse Aloë vera gel kun je namelijk zelf
rechtstreeks uit de bladeren halen en direct op je huid smeren. Verser en natuurlijker wordt het niet!
De gel is vrij van gewasbeschermingsmiddelen en onbewerkt. De
meest pure vorm van Aloë vera gel.
De gel kun je ook combineren met
andere (natuurlijke) ingrediënten.
Aloë vera gel werkt onder andere
goed bij huid- en haarverzorging. Je
kunt het ook gebruiken als dag- en
nachtcrème, verzorging na het zonnen of behandeling van wondjes en
aandoeningen.

EVEN VOORSTELLEN –
de Aloë vera Barbadensis Miller
De Aloë vera wordt ook wel de wonderplant genoemd. Er zijn meer dan
500 soorten en bij Dr. Green wordt
de Barbadensis Miller geteeld om-

dat dit de meest geneeskrachtige
in zijn soort is. Deze plant heeft de
meeste bioactieve stoffen en is ook
goed te telen.

DE HUID NEEMT WERKZAME
STOFFEN OP VIA CAPILLAIREN
Capillairen zijn de kleinste bloedvaatjes die in het hele lichaam
aanwezig zijn. Ze liggen heel dicht
onder de huid en nemen alles op.
Zo werken bijvoorbeeld ook Morfine- en cafeïnepleisters. Het dichtslibben van deze vaatjes is een groot
probleem omdat het lichaam dan
geen werkzame stofjes meer op kan
nemen.

WETENSCHAPPELIJKE FEITEN
Door het aanbrengen van Aloë
vera gel:
• Worden de vaatjes ongeveer 35%
wijder
• Hierdoor kunnen cellen weer beter gevoed worden
• Het voorkomt breuken van de
vaatjes
• Het voorkomt dichtslibben van de
vaatjes
• De cellen ontgiften beter
• De cellen herstellen sneller
Bij verbranding, schaafwondjes,
operatiewonden en andere ontstekingen van de huid wordt het herstelproces vijf keer zo snel hersteld.

WAAR DR. GREEN ZELF IN
GELOOFT
• Een product uit de natuur heeft
de voorkeur in plaats van een chemisch product, energetische informatie is voor het lichaam herkenbaar en opname is optimaal.
• Het insmeren of sprayen van het
hele lichaam na bad of douche
met pure gel (al dan niet gemengd
met kruidenextracten) geeft een
fantastisch gladde en zachte huid.
• Huid kan blijven ademen en afvalstoffen afvoeren, enorm voordeel
tegenover producten die vaseline/
mineraaloliederivaat of paraffine
bevatten.

WAT SMEER JE NU EIGENLIJK
PRECIES OP JE HUID?
Ingrediënten
• A loë bevat ongeveer 300 bioactive
stoffen.
• Gehalte is sterk afhankelijk van de
samenstelling grond, hoeveelheid
zonlicht en soort Aloë
• Enzymen, Aminozuren, zouten,
suikers, Saponinen, Vitaminen,

mineralen, Acemannan, Spoorelementen.
•C
 ocktail van stoffen die zo verder
in de natuur niet voorkomen en
niet chemisch nagebootst kunnen
worden ondanks talloze pogingen, bijvoorbeeld de enige plant
waar B12 in zit.
•A
 lle stoffen versterken en potentieren elkaar in werking, geen enkele heeft een “hoofdfunctie”
•A
 cemannan: maakt het lichaam
tot puberteit zelf aan en moet
daarna uit voeding worden opgenomen, versterkt de afweer van
alle lichaamscellen en killer-cells,
ook in de huid.
• S aponine: natuurlijke zeepstof die
detoxend effect heeft, maakt de
plant zelf aan om zich tegen bacteriën en schimmels te verweren.
•E
 ffect van al die met elkaar
werkzame stoffen: ontstekingsremmend, afweer verhogend,
reguleert het immuunsysteem,
ondersteunt bij genezing van
wonden, littekens, sferen, blauwe
plekken, regeneratie van alle
weefsels, verbrandingen, necrose
(afstervend weefsel), reduceert
bacteriële activiteit.
•H
 erstelt het evenwicht tussen
afbraak en opbouw van nieuwe
huidcellen dat met toenemende
leeftijd verstoord raakt, daardoor
behoorlijk anti-ging effect.
•V
 erhoogt de vorming van collageen en elastine in de huid.
Bronnen:
Aloë, Kaiserin der Heilpflanzen (Michael
Peuser), Aloë Wetkboek (Ellen Asjes) en
Aloë Vera - heilen + Pflegen (Elke van Eick)

Kijk op drgreen.nl voor meer informatie over 100% verse Aloë vera gel,
de werking of een gratis training.

Ontwikkeld volgens
de laatste wetenschappelijke inzichten

Meer leren over Echinaforce?
Volg de nieuwe training van
Echinaforce op Drogiweb.nl

van nature
ondernemend
Voedingssupplement - kruidenpreparaat. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.

