
 

  

 

FOOT CREAM 
FÓTA KREM 

 

 
aloe vera – willow bark – rosemary 
 
100 ml |3,4 fl.oz 
 
GROUP 
BALMS & SALVES BS | 81100 
 

PRODUCT 
 
Voel het verzachtende herstel van gebarsten, ruwe of droge huid. Deze voetcrème kan uw voeten 
helpen herstellen en beschermen.  Hydraterend en verzachtend, ideaal voor de dagelijkse 
verzorging. Verrijkt met aloë vera, rozemarijn en witte wilgenbast die schimmelwerend, antiviraal 
en ontstekingsremmend werken en zwaar aanvoelende benen tegengaan. 

 

ONZE BELOFTE 
 
Deze voetcrème helpt de voeten gehydrateerd te houden en voorkomt een droge huid en hielen. 
Regelmatige voetcrème behandeling helpt wondjes en zweertjes te voorkomen. Door het gebruik 
van de voetcrème zal de huid zijdezacht en glad aanvoelen. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Masseer deze voetcrème gelijkmatig over de ganse voet in cirkelvormige massagebewegingen, 
bij voorkeur gedurende enkele minuten. Laat de crème drogen alvorens sokken en schoenen aan 
te trekken. 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Zoete amandelolie (Prunus amygdalus dulcis): 
Zoete amandelolie heeft verzachtende, herstellende en hydraterende eigenschappen. Van zoete 
amandelen is bekend dat ze een hoog verzachtend effect hebben. Topische applicatie werkt 
bevorderend voor de toxiciteit en elasticiteit van de huid. 
 
Extract van witte wilgenbast (Salix Alba Bark Extract):  
Dit natuurlijke plantenextract is rijk aan salicylzuur, uiterst geschikt om de huid te ontsmetten, 
kalmeren en astringeren. Het werkt zeer ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. 
 
Aloë vera (Aloe barbadensis):  
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De kracht van 
vetplanten (zoals aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te danken aan hun 
ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer ontstekingsremmend, 
antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken succulenten uitstekend in 
huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke hydraterende, huidherstellende 
eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en verzachtend. 
 
Calendula (Calendula officinalis flower extract): 
Calendula is een krachtig middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van littekens en 
huidstriemen. Het stimuleert de natuurlijke helende werking van het lichaam, regenereert 
beschadigde huid en stelt het lichaam in staat meer collageen aan te maken (van vitaal belang 
voor het herstel van de huid). Het werkt ook als een voedende vochtinbrenger en heeft 
ontstekingsremmende, verzachtende en beschermende eigenschappen. 
 
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis flower extract): 
Het extract van rozemarijn heeft belangrijke ontstekingsremmende en antibacteriële 
eigenschappen dankzij de hoge concentratie rozemarijnzuur, dat wordt gebruikt bij de 
behandeling van de gevoelige en geïrriteerde huid. Anderzijds werken het gehalte aan 
carnosinezuur en carnosol als antimicrobiële stoffen, die beschermen tegen bacteriën. In het 
algemeen heeft dit extract opmerkelijke antiseptische en adstringerende eigenschappen. 
 
Olijfolie (Olea europaea Fruit Oil): 
Olijfolie is een van de bekendste mediterrane oliën en staat bekend om zijn culinaire voordelen, 
maar ook om zijn gebruik in de huidverzorging. Deze herstellende olie bevat een hoge 
concentratie natuurlijke vetzuren die uitdroging van de huid tegengaan. Ze is ook zeer rijk aan 
vitamine E en K. 
 
Sojaolie (Glycine Soja Oil): 
Het wordt rechtstreeks verkregen uit de zaden van sojabonen en is zeer rijk aan vitamine A,B6, 
B12 en K, calcium, magnesium en kalium. Het is rijk aan antioxidanten en heeft hydraterende en 
verstevigende eigenschappen. Het stimuleert ook de celregeneratie en werkt als een oppervlakte-
actieve stof. Het dringt gemakkelijk diep in de huid door en stimuleert de synthese van collageen, 
elastine en andere proteïnen die de huid stevig houden.  
 
Karitéboter (Butyrospermum parkii):  
Karitéboter heeft hydraterende, verzachtende en huidbeschermende eigenschappen. Het is een 
erg vochtinbrengend en voedzame ingrediënt. Dankzij de hoge concentratie aan onverzadigde 
vetzuren is het een natuurlijke celregenerator met geweldige verzachtende en herstellende 
eigenschappen voor de huid. 
 
Cadelillawas (Cera candelilla):  
Candelillawas is afkomstig van de plant Euphorbia Cerifera, ook bekend als de candelillaplant. 
Deze was heeft beschermende en vochtinbrengende eigenschappen en wordt goed door de huid 
opgenomen. Het wordt gebruikt als veganistisch alternatief voor bijenwas, omdat het dezelfde 
beschermende eigenschappen heeft. 
 
Grote klis (Arctium majus):  
Wateroplosbaar extract met zuiverende eigenschappen. Helpt bij regulering van de talgproductie. 
Erg rijk aan antioxidanten en helpt zo de tekenen van veroudering van de huid te verminderen. 
 
 

INGREDIËNTEN 
 

Aloe barbadensis Leaf Juice**, Glycerin**, Maltodextrin, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate SE, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter**, Candelilla Cera, Potassium 
Cetyl Phosphate, Glycine Soja Oil, Olea europaea Fruit Oil**, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil**, Salix Alba Bark Extract, Calendula officinalis Flower Extract**, Arctium 
majus Root Extract, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, 
Glyceryl Undecylenate, Lavandula angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Phytic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol* 
* from 100% natural essential oils / ** certified organic 
 



 

  

 
 
 
 


