
 

  

 

HAND CREAM 
HENDUR KREM 

 

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

QUADRI GOLD COMPLEX 
 
100 ml |3,4 fl.oz 
 
GROUP 
BALMS & SALVES BS | 21100 
 

PRODUCT 
 
Deze Handcrème (Hendur Krem) is een intens voedende en hydraterende crème voor de droge 
en gebarsten huid van de handen. De rijkelijke olie uit macadamia en zoete amandelen hebben 
hydraterende, kalmerende en beschermende eigenschappen. Karitéboter en jojoba-olie voeden 
en beschermen. Ze hebben een licht antiseptisch effect en behandelen de uitgedroogde huid. 
Extracten van klis, Sint Janskruid en duizendblad zijn samentrekkend, voedend en erg rijk aan 
antioxidanten en helpen zo huidveroudering te voorkomen. 
 
ONZE BELOFTE 
 
Verfris en verwen de handen met deze voedende, revitaliserende en huidverzachtende 
handcrème (Hendur Krem). Deze milde en zachte crème bevat een zorgvuldig mengsel van 
geurige plantaardige en huidverzachtende ingrediënten die intense hydratatie leveren aan handen 
en nagelriemen. Mag op elke huid worden gebruikt die extra voeding nodig heeft. Het is 
geformuleerd voor frequent gebruik. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Breng zo vaak als gewenst aan op gereinigde handen, extra lettend op de nagelriemen. Ook 
geschikt voor elk deel van het lichaam dat behoefte heeft aan een verfrissende en voedende 
verheffing. Dagelijks  
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Jojoba olie (Simmondsia chinensis Seed Oil):  
Naast zijn uitstekende verzachtende werking die diepe hydratatie en zachtheid verschaft, wordt 
jojoba olie in cosmetische formuleringen vaak gebruikt als verzachtend middel, vanwege de 
opmerkelijke overeenkomst met de natuurlijke oliën die door het menselijk lichaam worden 
geproduceerd en de hoge oxidatieve stabiliteit ervan. 
 
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 
 

Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin**,  
Prunus amygdalus Dulcis Oil**, Maltodextrin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl 
Alcohol, Cetyl  Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter**, Cera Alba**, Simmondsia 
chinensis Seed Oil**, Macadamia ternifolia Seed Oil, Achillea millefolium Flower 
Extract, Hypericum perforatum Flower Extract, Arctium majus Root Extract, Salvia 
officinalis Leaf Extract, Xanthan Gum, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, 
Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Cymbopogon Schoenanthus Oil*, Rosmarinus 
officinalis Flower Oil**/*, Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*.      * 
from 100% natural essential oils / ** certified organic 
 
 
 
 
 


