
 

  

 

HEALING BALM 
LÍKAMI SMYRSL 

 

 
yarrow – burdock – st. John’s wort – sage 

QUADRI GOLD COMPLEX 
 
50 ml |1,7 fl.oz 
 
GROUP 
BALMS & SALVES BS | 0150 
 

PRODUCT 
 
Deze helende balsem (Líkami Smyrsl) is een exclusieve mix van helende kruiden, 
kalmerende oliën en voedende botanische ingrediënten voor getraumatiseerde en 
gedehydrateerde huid met krachtige kalmerende en verjongende eigenschappen. 
De synergetische combinaties van zoete amandelolie en extracten van sint-
janskruid en duizendblad zorgen voor harmoniserende en huidverjongende acties, 
terwijl macadamia- en sesamolie en extracten van klis en salie rijk zijn aan 
antioxidanten om huidherstel te verbeteren. Efficiënt bij gebruik op droge, 
gesprongen en geïrriteerde huid of als aftershave of als nachtcrème. 
 
ONZE BELOFTE 
 
Deze extra verzachtende balsem levert een intense hydratatie en voeding. De 
geïrriteerde huid is gekalmeerd, vermindert roodheid en helpt bij het herstel van 
jeuk, wondes of iritaties. Geconcentreerde, voedende plantaardige ingrediënten 
beschermen de huid tegen weersinvloeden en helpen bij huidkloven, irritaties na 
scheren of waxen, insectenbeten, zonnebrand, kloven …  
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Breng aan op droge zones die  extra hydratatie vereisen, zoals gezicht, ellebogen, 
nagelriemen, handen, voeten. Genezende balsem (Líkami Smyrsl) kan 's nachts op 
het gezicht of de huid worden achtergelaten om de huid sneller te herstellen en te 
genezen. Ideaal bij littekenweefsel of irritaties na zonnebrand of insectenbeten. 
 
 
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 toniciteit en 
elasticiteit van de huid. 
 
Macadamia olie (Macadamia Ternifolia): 
Macadamia-olie is een lichte, vetarme olie die snel door de huid wordt opgenomen. 
Het heeft verzachtende en verzorgende eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en 
helpt de tekenen van veroudering van de huid te voorkomen. 
 
Sesamolie (Sesamum indicum):  
Sesamolie heeft antioxiderende eigenschappen en helpt zo tekenen van 
huidveroudering te voorkomen. 
 
Duizendblad (Achillea millefolium): 
Een plant met samentrekkende en talg-regulerende eigenschappen. Helpt bij een 
vette huid om de productie van talg te beheersen en zorg voor een diepe reiniging 
van de huid. 
 
Sint Janskruid (Hypericum perforatum): 
Het wordt gebruikt in cosmetica omwille van de ontstekingsremmende, kalmerende 
en antibacteriële werking. Verzacht de gevoelige huid vanwege zijn zuiverende en 
versterkende eigenschappen.  
 
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. 
 
Salie (Salvia officinalis): 
Salie-extract reguleert de hoeveelheid vet geproduceerd door de talgklieren van de 
huid. Salie verzorgt de huid en reguleert zweten, is antimicrobieel en versterkend.. 
 
 
INGREDIËNTEN 
 
Prunus amygdalus Dulcis Oil**, Sesamum indicum seed Oil**, Cera Alba**,  
Glycerin**, Aqua, Macadamia ternifolia Seed Oil, Achillea millefolium Flower Extract,  
Hypericum perforatum Flower Extract, Arctium majus Root Extract, Salvia officinalis 
Leaf Extract, Glyceryl Caprylate, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Undecylenate, 
Tocopherol, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citrus 
aurantium bergamia Peel Oil*, Limonene*, Linalool*, Citral*.      * from 100% natural 
essential oils / ** certified organic 

 
 
 
 
 
 


