
Gebruiksadvies 
De te verzorgen plekken meerdere 
malen per dag met de gel insmeren. 
De gel dringt snel en zonder vlekken in de 
huid. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Ingrediënten
Aqua, glycerin, Abies sibirica needle oil, Arnica 
montana flower extract, PEG-40 hydrogenated castor 
oil, triethanolamine, acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, ethylhexylglycerin, propylene glycol, 
tetrasodium glutamate diacetate, phenenoxyethanol, 

Droog en koel bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen.
Niet aanbrengen op een beschadigde 
of geïrriteerde huid.
Gebruik Arnica gel niet bij overgevoeligheid 
voor één van de bestanddelen.

N
ew

 Care Supplem
ents b.v.

P
rof. Eykm

anw
eg 2 | 514

4 N
D

 W
aalw

ijk | N
ederland |T 0

85 222 0
0 18

w
w

w
.new

-care.nl

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Juist op de momenten dat je er niet 
bij nadenkt, overkomt het je. Voor 
kleine ongelukken in en om het 
huis is er New Care Arnica gel.

New Care Arnica gel is een middel 
van natuurlijke oorsprong op basis 
van Arnica montana (valkruid). 
Het kan als eerste hulp worden 
gebruikt voor de cosmetische 
verzorging van blauwverkleuring 
van de huid en ter ondersteuning 
van het herstellend vermogen van 
de huid. De gel is niet vet, wordt 
gemakkelijk opgenomen door de 
huid en droogt snel op. 
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zie onderzijde verpakking.
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