
Allergieën, eczeem, irritaties en jeuk komen steeds 
vaker voor en kunnen tot gevolg hebben dat het 
verdedigingsmechanisme van de huid wordt 
aangetast. Deze huidproblemen worden vaak 
behandeld met corticosteroïden. Hiervoor biedt First 
Aid een alternatieve en doeltreffende oplossing die 
de huid direct kalmeert, ontstekingsremmend en 
jeukstillend werkt en de natuurlijke balans optimaal 
herstelt. 

Deze crème bevat onder andere Defensil, een 
plantaardig ingrediënt dat een geweldig alternatief is 
voor cortisonen zonder hinderlijke bijwerkingen. Het 
heeft een direct kalmerende werking en zorgt dat het 
beschermingsmechanisme van de huid wordt hersteld. 
Daardoor wordt de weerstand verhoogd en is de huid 
in staat om zichzelf te verdedigen tegen schadelijke 
invloeden. Het toegevoegde Modukine staat bekend 
om zijn anti-irriterende eigenschappen en heeft een 
opbouwende werking ten aanzien van de natuurlijke 
beschermlaag van de huid. Het vormt een lichte buffer 
op het huidoppervlak, wat een licht beschermende 
invloed uitoefent tegen vochtverlies. Om dit effect 

te vergroten, kan Touch of Silk additioneel worden 
aangebracht na First Aid.

Deze effectieve “eerste hulp” zonder parfum en 
allergenen zorgt ervoor dat zelfs de meest veeleisende 
en geprikkelde huidtypes direct worden gekalmeerd, 
hersteld, van comfort en de juiste balans worden 
voorzien. De First Aid is perfect als pré of postoperatieve 
behandelingscrème. Tevens is deze crème zeer 
geschikt voor het aanbrengen na behandelingen zoals 
peelings, microdermabrasie en bij een onrustige huid. 
Uitermate geschikt voor iedere huid die door welke 
reden dan ook (bijv. chemotherapie) geen crème meer 
tolereert, als beschermende, hydraterende en intensief 
kalmerende crème.

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid aanbrengen 
op het gezicht, de hals en het decolleté. Bij voorkeur 
meerdere malen een klein beetje crème gebruiken in 
plaats van in één keer heel veel, voor een sneller en 
mooier effect.

First Aid
• Huidverbeterend bij o.a. eczeem en irritatie
• Direct kalmerend
• Jeukstillend en verzachtend
• Beschermend
• Intensief vochtregulerend
• Draagt bij aan huidherstel 
• Pré- en postoperatief ondersteunend in huidherstel

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënten: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Cocoglycerides, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Isopropyl Palmitate, 
Octyldodecanol, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Flower Extract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl 
Glucoside, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactose, Cetyl Palmitate, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Bisabolol, Lactis Proteinum, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Unsaponifi ables, Cardispermum 
Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Lecithin, Biosaccharide Gum-1, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, 
Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Verkrijgbaar in: 30 ml.
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