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De kracht
van Aloë Vera

Het geheim
van Aloë Vera

Klambu Horsecare Aloë Vera producten
bevatten een hoge concentratie pure
Aloë Vera gel en zijn met de grootste
zorg en toewijding met de beste
natuurlijke ingrediënten geproduceerd.
In het telen en produceren van de Aloë
Vera gel wordt er gestreefd naar een
perfecte balans tussen mens en natuur.

Aloë Vera komt oorspronkelijk
uit de warme streken van
Afrika. Tegenwoordig treft
men deze planten aan in alle
tropische delen van de wereld.
Het caribische eiland Curaçao
is wereldberoemd om zijn
Aloë Vera plantages waar de
kwalitatief meest hoogwaardige
Aloë Vera soorten groeien.
Aloë wordt geprezen om zijn
medicinale eigenschappen en behoort
tot de meest waardevolle planten ter
wereld als het gaat om genezende
en cosmetische eigenschappen. Het
belangrijkste deel van de plant is de
gel-achtige transparante substantie
in de kern van de dikke bladeren.
Deze gel wordt op een ambachtelijke,
natuurlijke wijze uit de plant gewonnen
en bevat meer dan 75 verschillende
voedingsstoffen. Zo spelen
bijvoorbeeld de unieke, waardevolle
suikerketens in deze gel , een complex
poly sacharide, een belangrijke rol in
het genezingsproces van beschadigde
cellen en activeren het immunsysteem.
Tevens spelen ze een beschermende rol
tegen bacteriën en virussen.
De Aloë Vera die wordt gebruikt voor
onze Klambu Horsecare producten
bevatten een buitengewoon hoge
concentratie van deze stoffen. Het
ideale klimaat van het caribische eiland
speelt daarbij een grote rol.
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Pure Aloë Vera Gel

Verrijkt met Tea Tree Oil en Lavendel
98% Pure Aloë Vera Gel kalmeert en herstelt de huid
op basis van natuurlijke ingrediënten.
Geschikt voor diverse huidproblemen zoals geïrriteerde huid, mok en
insectenbeten. Vermindert de jeuk bij zomereczeem, kalmeert de huid en herstelt
aangedane plekken. Werkt aseptisch, hydraterend en stimuleert de groei van
nieuwe huidcellen. Kan direct op aangedane plekken worden aangebracht.

Mens & dier
Klambu is geschikt voor mens en dier.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

2x daags
Breng 2 x daags ruim aan op de
aangetaste huid. Bij de behandeling
van staart- en manen eczeem de gel
licht inmasseren bij de aanzet van staart
en manen.
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