
Ingrediënten (INCI)
Aqua (zuiver water); Helianthus Annuus Seed Oil  
(zonnebloemolie); Calendula Officinalis Extract (gouds-
bloem) 10%; Alcohol; Butyrospermum Parkii Butter
(karitéboomvruchtboter); Cetearyl Alcohol; Glyceryl Stea-
rate Citrate; Arachidyl Alcohol; Cetearyl Glucoside;
Behenyl Alcohol; Arachidyl Glucoside; Lavandula  
Angustifolia Oil (lavendelolie).

Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren 
beneden 25ºC.

Verpakking
A.Vogel Junior Droge plekjes crème is verkrijgbaar in een 
verpakking van 30 gram. 

Persoonlijk advies
We kennen allemaal de bouwstenen voor een gezond 
leven: gevarieerde en gezonde voeding, verantwoord 
bewegen en voldoende afwisseling in werk en  
ontspanning. Als het gewenst is, helpt A.Vogel het zelf-
herstellende vermogen van het lichaam met natuurlijke 
gezondheidsproducten die zijn ontwikkeld volgens de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten.  
Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies?  
Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel gezond-
heidslijn 0900 - 246 46 46 of stuur een  
e-mail naar info@avogel.nl

Alfred Vogel, een wereldreiziger gefascineerd  
door de natuur
Alfred Vogel reisde naar Afrika, Azië en Amerika, waar 
de inheemse bevolking hem het verband toonde tussen 
voeding, leefwijze en gezondheid. Na elke reis bracht hij 
een schat aan planten mee die hij verwerkte tot natuur-
lijke gezondheidspro ducten, kruidengeneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen. Producten die vandaag de dag 

miljoenen tevreden gebruikers over de gehele wereld 
helpen gezond te blijven of te worden.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk
De planten voor de A.Vogel producten kweken we gro-
tendeels in eigen tuinen in ‘t Harde. Vanzelfsprekend op 
ecologische wijze (EKO-keur). Er komen dus
geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen 
aan te pas. We oogsten op het moment dat de plant de 
hoogste concentratie aan werkstoffen bevat. Om de plant 
vervolgens direct vers te verwerken tot een natuurlijk 
A.Vogel product.

Zorg voor het milieu
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk  
te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk 
gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde ver-
pakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbran-
ding geen schadelijke effecten op het milieu  
of zijn geschikt voor recycling.

A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg, Nederland

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd  
voor het laatst gewijzigd in  
november 2020.

Crème

Gebruiken bij
Droge en/of schrale huid. 

Verzacht de droge, schrale huid
Bij kinderen kan de huid wel eens droog en schraal aan-
voelen. A.Vogel Junior Droge plekjes crème ondersteunt 
het herstellend vermogen van de droge, schrale huid. 
Het verzacht de droge, schrale huid en helpt de huid te 
beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Dosering en gebruik
Twee- tot driemaal per dag dun op de huid aan brengen 
en licht inmasseren. 

Niet gebruiken bij
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor een 
van de componenten. 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Vermijd contact met de ogen.

Droge plekjes crème
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