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Phytonics 

Skin cream   

Voor de uitwendige behandeling van wonden. 
Verzorgt en hersteld de huid. Bevordert de wondgenezing.  
 
Samenstelling Aqua, Glyceryl Stearate SE, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Palmitate, Alcohol, Glycerin, 
Calendula Officinalis Extract, Mel, Cetyl Alcohol, Propolis Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Azadirachta 
Indica Leaf Extract, Echinacea Purpurea Extract, Hydrastis Canadensis Extract, Uncaria Tomentosa Extract, 
Solidago Odora Extract, Tocopherol, Sodium Cetearyl Sulfate, Ethyl-hexylglycerin, Colloidal Silver (nano), Lactic 
Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 

Dosering Enkele malen per dag de aangedane plek insmeren. Voor uitwendig gebruik.  

Adviezen voor gebruik    Zorg voor een schone wond. Dit kan met Phytonics All sept spray. 
 
Behandelingsduur    Ga nog enkele dagen door met smeren nadat de wond genezen is. 

Bewaren    Vermijd direct zonlicht en bewaar dit product droog en bij een temperatuur tussen 5-20 C. Buiten 
bereik van kinderen houden. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. 

Synergie en combinaties met andere producten    Dit product kan zonder bezwaar worden ingezet in 
combinatie met natuurlijke gezondheidsproducten en reguliere geneesmiddelen. 
 
Contra-indicaties    Geen. 

Bijwerkingen    Tot op heden zijn bijwerkingen van dit product niet bekend of gemeld.  

Verpakkingsvorm    50 ml in een tube. 

 

Over de bestanddelen: 

Aqua   Analemma water met bio-energetische (geluids)frequenties 

Glyceryl Stearate SE   Stabilisator 

Caprylic/Capric Triglyceride   Hydraterende en verzorgende stof voor de huid. Verdikkingsmiddel. 

Cetyl Palmitate   Cetylpalmitaat biedt consistentie aan cosmetische producten en is een synthetisch 
geproduceerde wasester. Vochtinbrengend. 

Alcohol   Conserveermiddel 

Glycerin   Vochtinbrengend, hydraterend. 

Calendula Officinalis Extract   Goudsbloem, beter bekend als Calendula (officinalis) ondersteunt het 
herstellend vermogen van de huid, bevordert de aanmaak van het granulatieweefsel waardoor de wond zich 
op een mooie manier sluit en littekenvorming wordt voorkomen. 

Mel   Mel/Honing heeft een hoog enzymgehalte en een lage pH. Het enzym glucose-oxidase zorgt in een 
vochtig milieu voor een langzame afgifte van kleine concentraties waterstofperoxide. Dit werkt zuiverend en de 
kwetsbare huid wordt gespaard. 

Cetyl Alcohol   Houdt vocht in de huid 
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Propolis Extract   Pijnstillend. Wondhelend.  

Aloe Barbadensis Leaf Juice   Orale toediening van dit extract is onder andere effectief voor een goede conditie 
van de huid en voor het goed functioneren van de darmen en ondersteuning van het afweersysteem. Aloë vera 
heeft anti-oxidatieve eigenschappen, ontgift en is zeer goed voor huid en vacht. Werkt verzorgend en 
verzachtend bij uitwendig gebruik. Ondersteunt ook bij zonnebrand. 

Azadirachta Indica Leaf Extract (Neem)   aantoonbaar effectief tegen 14 soorten schimmels (onder 
andere candida), een groot aantal bacteriën (bv. de koudvuur-bacterie staphylococcus aureus en de 
tyfusverwekker salmo-nella typhosa) en werken bovendien preventief bij virale infecties. Er is een 
aantoonbaar effect bij pokken, waterpokken, hepatitis B en herpes. 

Echinacea Purpurea Extract   Immunostimulerende werking, stimulering van de fagocytose, verhoging van de 
properidine warden, verhoogde mobiliteit en productie van leukocyten, verhoogde activiteit van T-lymfocyten, 
NK-cellen en macrofagen, verhoogde productie van cytokinen als interferon en interleukine, antivirale werking, 
hyaluronidase remmende werking, antibacteriële werking, fungicide eigenschappen. 

Hydrastis Canadensis Extract   Stimuleert het immuunsysteem: Hydrastis canadensis verhoogt de weerstand 
van het organisme. 

Uncaria Tomentosa Extract   Immuunversterkend  

Solidago Odora Extract   Bij vochtophoping, oedeem. Uitwendig plaatselijk toepassen bij  hotspots of zweren. 

Tocopherol/Vitamine E   beschermt de huid tegen vrije radicalen en ondersteunt de barrièrefunctie van de 
huid. Daarnaast zorgt vitamine E ervoor dat de huid minder snel verbrandt in de zon én beperkt het de schade 
die uv-straling aan de huid kan toebrengen. 

Sodium Cetearyl Sulfate   stabilisator 

Ethylhexylglycerin   Hydraterend. Bacterieremmend. 

Colloidal Silver (nano)   antimicrobiële eigenschappen buiten het lichaam, Antibacteriële werking. 

Lactic Acid   melkzuur onder de zogenoemde AHA's. Ook wel de Alpha Hydroxy zuren genoemd. Het 
zijn de zogenoemde milde exfolianten die geschikt zijn voor de droge huid, heel gevoelige huid, milde 
acne en huiden die uit balans zijn. 

Citric Acid   Conserveermiddel 

Phenoxyethanol   Brede antimicrobiële werking op bacteriën, gisten en schimmels en houdt daarbij 
ook nog eens het product stabiel. 

Sodium Benzoate   Conserveermiddel 

Potassium Sorbate   Conserveermiddel. Beschermt cosmetische producten tegen gisten en schimmels 
en is zeer vriendelijk voor de huid. 


