
Chi Calendula Repair Balm:

• ondersteunt het herstellend

• vermogen van de huid

• bij een gevoelige huid

• bij rode en geprikkelde huid

• bij droge en schrale huid

• voedt en beschermt

• zuivert en verzacht

• hydraterend

• ook geschikt 

voor baby’s!

Verzachtende en beschermende
balsem van calendula en 100% 

natuurzuivere plantoliën.

CALENDULA

REPAIR

 Balm

100% natuurlijk & biologisch

Voedt en beschermt de huid.

0%
Alcohol

Meer informatie: www.chi.nl
sinds

1979
Natuurlijk 
100% natuurlijk!



Een bloem van goud
Calendula of goudsbloem is een oeroude medici-

nale plant die al duizenden jaren wordt gewaardeerd 

voor haar fantastische huidherstellende werking. 

De 100% biologische Chi Calendula Repair Balm 

is een eerste hulp bij zowel acute situaties als bij 

langdurig geprikkelde huid en schrale plekken. 

Gebruik de balsem ook bij zonnebrand, kloofjes en 

bij een droge, rode en gevoelige huid. 

100% biologische aanpak
De biologische wonderolie (castorolie) en avocado 

olie werken samen met de kokosolie en sheabutter 

om de huid zacht en elastisch te houden.

Calendula en sacha inchi olie zijn ideaal bij een 

rode en geprikkelde huid, de witte klei en lavendel 

verzachten en kalmeren de huid. Plantoliën 

verzachten, voeden en beschermen onze huid net 

als ze dat doen in zaden, noten en vruchten. Al deze 

ingrediënten in de Repair Balm werken fantastisch 

samen met de calendula om het herstellend 

vermogen van de huid te ondersteunen.
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Geschikt voor baby’s & een gevoelige huid
Ook voor de babyhuid die snel neigt naar uitslag 

is de Calendula Repair Balm bijzonder geschikt.  

De olie werkt versterkend en verzorgend op zowel 

de tere babyhuid als de gevoelige huid. 

De balsem is buitengewoon goed inzetbaar bij 

luieruitslag, bij rode billetjes en zelfs geschikt 

voor de borst- en tepelverzorging.

Tip:
Gebruik de Repair Balm samen met de Chi Aloë Vera

Cooling Gel voor een complete huidverzorging bij een 

geprikkelde en schrale huid. Aloë Vera kan de huid 

onmiddellijk koelen, bijvoorbeeld na het ontharen of 

na het zonnen. Daarna de Calendula Repair Balm 

inzetten om het herstellende vermogen van de huid

langdurig te ondersteunen.
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