De emergency box
Wat is de emergency box?
Waarom is deze uniek?
Waarom moet elk huishouden dit hebben?
De emergency box, of de special care box wordt ook vaak de SOS-box
genoemd. Dat zegt al veel toch!
De emergency box is gevuld met drie producten voor veel
ongemakken, klachten, voor veel (nood) gevallen biedt het een
maximum aan verzorging.
De special care box is het perfecte trio, het perfecte SOS-pakket voor
thuis en onderweg die je het hele jaar door kunt gebruiken.
In de doos vind je de Emergency spray, de Concentraat gel en de
Emergency spray en de Propolis crème. Alle drie bevatten ze als basis
een hoog aandeel pure Aloë Vera gel.
Deze 3 zijn perfect op elkaar afgestemd en kan voor verschillende
gevallen gebruikt worden.

Emergency Spray (150 ml):
het multitalent met 83% Aloë Vera. Een sterke combinatie uit met 83% Aloë Vera
en 12 verschillende kruiden essenties.
Legt zich als een beschermende film op een beschadigde huid. Kalmeert, koelt, en
is eenvoudig op de huid sprayen.
Een must voor ieder huishouden om in huis te hebben en mee op vakantie te
nemen. Ideaal bij schaafwonden, waterpokken en verbranding door heet water of
de zon.
Met deze spray heeft u alles in een keer bij de hand. De spray vormt een intensief
hydraterend beschermlaagje op de (vermoeide of gestreste) huid.

Gebruik van Aloë Vera Emergency Spray
Je kunt de emergency spray uitwendig gebruiken. In veel gevallen gebruikt men eerst de
Emergency Spray om vervolgens of de Concentrate gel of de Propolis crème .
Dankzij zijn kalmerende en herstellende werking is deze spray geschikt als ‘SOS-verzorging’
bij verschillende toepassingsgebieden, enkele voorbeelden;
•
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•
•
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•
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•
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•

Behandeling van eczeem;
Behandeling littekens;
Verbranding van de zon op (hoofd)huid;
Verbranding van een lichaamsdeel door een warmtebron, zoals de oven of het
strijkijzer.
Door de Emergency spray wordt de ‘brand’ eruit getrokken;
Om warme voeten in de zomer af te koelen;
Eikenprocessierups;
Voetschimmel (in combinatie met de concentrate en eventueel de propolis);
Kalknagels;
Helpt tegen wratten;
Bij droge, geïrriteerde hoofdhuid de emergency spray op de hoofdhuid spuiten en met
de vingertoppen lichtjes in masseren. De hoofdhuid voelt verfrist aan;
Bij mannen is de gezichtshuid vaak geïrriteerd door het voortdurende scheren. Het
werkt het beste om na het scheren een beetje emergency spray in de handen te spuiten
en deze dan net als aftershave lichtjes op de huid te kloppen. De geïrriteerde huid is
gekalmeerd en voelt weer ontspannen aan;
Psoriasis;
Ontstoken ogen of hooikoorts (op een gaasje spuiten en dan de ogen schoonmaken);
Keelpijn (kan in de keel gespoten worden);
Oorpijn.

Concentrate gel (100 ml):
De hoogste Aloë Vera-aandelen regenereren de huid met 90% Aloë Vera. De
crème bestaat uit zuivere bladgel in zijn bijna oorspronkelijke vorm en
consistentie. Maximale hydratatie en een hoge concentratie. Elastische en frisse
huid. Aangenaam verfrissend. Aanbrengen wanneer nodig.
Aloë Vera Crème met Propolis (100 ml): de perfecte allrounder voor de
veeleisende verzorging.
De LR Aloë Vera Concentrate gel is een perfect product om iedere dag te
gebruiken.
Omdat deze concentrated gel een hoge concentratie Aloë Vera heeft zorgt het

ervoor dat het de huid snel hersteld.
•

Aambeien, hoe je dat doet kun je in deze video bekijken;
•
Acne; regelmatig aanbrengen waardoor pijn, jeuk en littekens niet komen;
•
Aloïne vrij;
•
Bij herpes aan brengen met wattenstaafje;
•
Door de zon geïrriteerde huid;
•
Eczeem of allergie; een dikke laag concentrate aanbrengen;
•
Goed voor een droge of geïrriteerde huid;
•
Herstelt de huid die beschadigd of geïrriteerd is. De concentrate gel kan ook gebruikt
worden voor kleine kinderen, zoals bij rode billetjes of schaafwondjes. De Aloë Vera
concentrate gel wordt dan ook als eerste hulp product voor de huid aanbevolen;
•
Insectenbeten;
•
Ook te gebruiken bij eczeem, wratten, aambeien, de processierups enz.;
•
Processierups;
•
Psoriasis of Dermatitis; op de plaatst smeren waar het nodig is;
•
Schaafwonden;
•
Schaafwonden door de onmiddellijke maximale hydratatie en verkoeling;
•
Vaginale schimmelinfecties;
•
Verbetert de elasticiteit van de huid;
•
Voor de geïrriteerde en vochtarme huid;
•
Werkt goed bij brandwonden;
•
Wratten; meerdere keren per dag aanbrengen.
Je kunt het effect versterken door eerst de emergency aan te brengen voordat je de
concentraat gel aanbrengt. Bij gebruik op het gezicht moet men aansluitend
een verzorgende crème aanbrengen, zoals de Multi-actieve Dagcrème.

Propolis crème
Bestaat uit 79% pure Aloë Vera en uit bijenwasextract.
De Propolis uit bijenwas met hydraterende Aloë Vera maakt dit tot een rijke
crème voor een droge en bijzonder veeleisende huid. Natuurlijk bijenwas
extract Intensieve hydratatie en herstel van de huid. Versterkt de huidbarrière
en brengt een beschermlaag op de huid aan.
De propolis crème is ideaal voor de genezing van de huid na bijvoorbeeld een
operatie of bij brandwonden. Het zorgt ervoor dat de huid geneest, maar is
daarnaast ook uitermate geschikt voor littekens of striemen in de huid.
Ook te gebruiken bij psoriasis. De LR Propolis Crème is een universeel
huidverzorgingsproduct

Goed te combineren met de Emergency Spray en de Concentrate. Wanneer u de combinatie
gebruikt van eerst de emergency spray, dan de concentrate of de propolis zal de jeuk
afnemen en de huid weer herstellen.
De propolis crème alleen op een gesloten huid gebruiken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De crème versterkt de huid;
Intensieve hydratatie;
Kalmeert en beschermt de huid;
Versterkt de huid en brengt een beschermlaag op de huid aan;
Door de combinatie Aloë Vera met Propolis merk je dat het snel de huid in trekt;
De huid voelt gekalmeerd en ontspannen aan;
Jeukstillend;
Genezing van de huid na een operatie;
Geïrriteerde huid door het dragen van een mondkapje;
Psoriasis;
Littekens herstel.

Over de ingrediënten
Propolis is een harsachtige massa die door bijen wordt geproduceerd. Het wordt gebruikt als
bouwmateriaal om oppervlakken in de kast af te dekken en om kleine openingen en
scheuren af te dichten. Propolis bestaat voornamelijk uit natuurlijke harsen van knoppen en
bomen – en bijenwas, pollen, etherische oliën, sporenelementen en vitaminen.
Propolis harmoniseert uitstekend met de gel van Aloë Vera en werkt bijzonder goed op de
droge huid die verzorging nodig heeft.

Nog meer mogelijkheden;
Op onderstaande afbeelding nog meer mogelijkheden voor deze box met pure ingrediënten.
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