Lees hier de ervaringen
van onze klanten
Mijn ervaring met Desert Healer van Milk Essence
is een bijzondere.
Ik wil niet in clichés vervallen maar tot op de dag van vandaag heb
ik nog geen beter product gebruikt voor mijn psoriasis waar ik al 25
jaar last van heb. Sommige middelen verzachten en anderen deden
niets. Soms waren de bijwerkingen op de huid zoals ontstekingen
net zo erg als de aandoening zelf. Met Desert Healer merkte ik
direct de eerste dag al een verzachting en de jeuk was weg. Na een
paar dagen was de kleuring en het schilferen van de huid ook zo
goed als verdwenen. Ik kon dan ook al snel minder gaan gebruiken
om het alleen nog maar bij te houden.
Jack Peters
52 jaar, Uden

Ook op momenten van stress, waar gebruikelijk de psoriasis opvlamt, is het nu snel weer onder controle door de dosering weer
even iets toe te nemen. Ook zijn er absoluut geen bijwerkingen wat
je ook niet zou verwachten van een natuurlijk product als Desert
Healer. Wat mij betreft is Desert Healer een grote aanrader voor
iedereen met huidproblemen.

Mijn huid is nu glad en zacht.
Het is helemaal schoon nu!!

Het is een actieve en uiterst effectieve cosmetische en therapeutische crème, van de allerhoogste kwaliteit.
De crème is uitermate geschikt voor het behoud van een gezonde huid en de behandeling van diverse huidproblemen.
De crème is gebaseerd op een hoge concentratie (30%) kamelenmelk, bekend om haar geneeskrachtige eigenschappen.
Daarnaast bevat deze hoogwaardige essentiële oliën en kruidenextracten in een unieke formule. De crème is aangenaam in
het gebruik door de extreem milde textuur en geur.
Eigenschappen:
- Het belangrijkste bestanddeel van de crème is kamelenmelk. Kamelenmelk heeft een krachtige therapeutische waarde.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van ziekten bij de mens, het onderdrukken van infecties en besmettelijke processen
en het verbetert de immuniteit. Bovendien herstelt en verbetert het de kwaliteit van de huid.
- De UV filters in de crème zijn bijzonder effectief en doeltreffend. (UVA/UVB/UVC).
- De therapeutische bestanddelen in de crème zijn natuurlijke stoffen van de hoogste kwaliteit en in optimale combinatie.
De samenstelling van de crème is het gevolg van geavanceerd onderzoek en ontwikkeling. De bestanddelen voeden de huid
en daardoor bevorderen zij het welzijn en de gezondheid van uw huid.
- De crème werkt snel, geeft een onmiddellijk gevoel van welzijn en voelt zeer aangenaam op de huid.
- De crème is geschikt voor alle huidtypen.
- Een consequent en langdurig gebruik draagt aanzienlijk bij aan een gezonde en mooier uitziende huid.
- De crème is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Voor de behandeling van huidproblemen:
- De crème wordt zeer aanbevolen voor de behandeling van diverse dermatologische ziekten: psoriasis, atopische dermatitis
(constitutioneel eczeem), urticaria (netelroos), savorea (seborrhoïsch eczeem), acne en andere gediagnosticeerde, chronische
huidaandoeningen.
- Het is een effectieve behandeling voor een droge of een vermoeide huid, bij irritatie, muggenbeten, schaafwonden, enzovoorts.
- De crème is ook uitermate geschikt voor huidproblemen bij kinderen zoals bijvoorbeeld luieruitslag. Bij atopische dermatitis
bij kinderen veranderen de symptomen snel en ingrijpend binnen een aantal dagen.
Gebruiksinstructies:
- Breng de crème minstens tweemaal daags aan op de huid en masseer het in totdat het volledig door de huid is geabsorbeerd.
- Voor de behandeling van niet-gediagnosticeerde huidaandoeningen en dermatologische ziekten : zie een gedetailleerde
beschrijving in de volgende alinea.
Instructies en aanbevelingen voor het behandelen van huidziekten:
- Bij psoriasis en alle andere dermatologische aandoeningen: naar behoefte meerdere malen per dag aanbrengen en grondig
inmasseren totdat de crème volledig is geabsorbeerd. Voortdurend herhalen voor een langere periode al naar gelang de behoefte.
- Dermatologische ziektes worden meestal gekenmerkt door actieve perioden afgewisseld door een rustig stadium. Daarom dienen
mensen met chronische huidaandoeningen de effectiviteit van de crème voor een langere tijd te onderzoeken. Minstens drie tot
vier maanden. Het onderdrukken van de symptomen kan namelijk een langere tijd in beslag nemen. De verwachting is dat de
symptomen in de meeste gevallen volledig zullen verdwijnen. Hierna kan de crème op een regelmatige basis gebruikt worden.
- Voor een goede en correcte systemische behandeling van chronische huidaandoeningen, wordt kamelenmelk zeer aanbevolen als
drank. De melk onderdrukt het ontstekingsproces in het lichaam dat betrekking heeft op de aandoening of ziekte en ondersteunt
hiermee het lichaam. Dieetvoeding en/of andere alternatieve medische behandeling is ook aanbevolen, al naar gelang de behoefte.
Wij zijn beschikbaar voor informatie, advies en doorverwijzing naar experts.

Mijn huid zag er door de eczeem vurig uit en sommige plekken
leken wel op brandwonden. Vooral in de winter heb ik erg veel last.
Toen ik de behandelingscrème (Desert Healer) op de plekken
smeerde, kalmeerde het vrij snel. Na een dag of twee zag en
voelde ik duidelijk de werking van de zalf. De plekken werden
minder en de huid er omheen werd zacht.
Na twee weken waren alle plekken zo goed als verdwenen.
Mijn huid is nu glad en zacht. Het is helemaal schoon nu!!

Allergieën:
De actieve therapeutische componenten in de crème zijn zeer effectief. Er zal naar verwachting geen allergische reactie zijn op het
gebruik van de crème of de onderdelen ervan, behalve in zeer zeldzame gevallen. Om te controleren of u niet allergisch reageert vooral als u een gevoelige huid hebt - breng eerst de crème aan op een niet zichtbare plaats en wacht enkele uren.

Letty
26 jaar, Groningen

Het is verbazingwekkend om te zien en te voelen
hoe snel er al positieve effecten optreden.
Toen ik Desert Healer aangeboden kreeg waren mijn ouders eerst
wat sceptisch. Maar zij dachten “baat het niet, dan schaadt het
niet” en het is een natuurproduct. Ik kreeg twee proefpotjes mee en
begon, voordat ik naar bed ging, de plekken in mijn knieholtes en
armholtes met Desert Healer in te smeren. Wat na een zeer korte
tijd opviel was dat het verkoelend werkt. Daarnaast verminderde
de jeuk aanzienlijk en werden de plekjes op mijn huid “zachter”.
Al jaren gebruik ik cortisonezalf tegen de eczeem. Dat helpt op zich
ook wel maar maakt de huid dun en schraal en bij Desert Healer
heb ik daar helemaal geen last van.
Marit
13 jaar, Uden

ALGEMENE BIJSLUITER
DE BEHANDELINGS- EN VERZORGINGSCRÈME VOOR EEN GEZONDE HUID

Ingrediënten Healer: Camel Milk (containing unique Camel antibodies, essential vitamins, antioxidants and proteins), Purified
Mineral Spring Water (Aqua), Chamomile (Anthemis nobilis) Extract, Cetyl alcohol, Stearic acid, Olive (Olea europaea) Oil, Jojoba
(Simmondsia chinensis) Oil, Beeswax (Cera alba), Sweet Almond (Prunus amygdalus Dulcis) Oil, Sesame (Sesamum indicum) Oil,
Grape (Vitis vinifera) seed Oil, Polysorbate 20, Urea, Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) gel, Lecithin, Glycerin, Wheat Germ Oil,
Linseed (Linum usitatissimum) Oil, Evening Primrose (Oenethera biennis) Oil, Shea (Butyrospermum parkii) Butter, Sodium Borate,
Salicylic Acid, Triethanolamine, Carbomer 990, Natural Fragrance, Allantoin, Eucalyptus (Globulus) Oil, Peppermint (Mentha piperita)
Oil, Lavender (Lavendula officinalis) Oil, Ascorbic acid (Vitamin C), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Imidazolidinyl Urea, Citric Acid,
DMDM Hydantoin.
Ingrediënten Care: Camel Milk (containing unique Camel antibodies, essential vitamins, antioxidants and proteins), Purified Mineral Spring Water (Aqua), Mallow (Malva silvestris) Extract, Chamomile ( Anthemis nobilis) Extract , Plantain (Plantago ovata) Seed
Extract, Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) gel, Olive (Olea europaea) Oil, Sweet Almond (Prunus amygdalus Dulcis) Oil, Avocado
(Persea americana) Oil, Stearic acid, Cetyl alcohol, Glycerin, Polysorbate 20, Glyceryl monostearate, Urea, Witch hazel (Hamamelis
virginiana) Extract, Octyl methoxycinnamate, Carbomer 940, Beeswax (Cera alba), Triethanolamine, Allantoin, Evening Primrose
(Oenothera biennis) Oil, Peg-8, Natural Fragrance, Benzophenone-3, Lavender (Lavandula officinalis) Oil, Rosmary (Rosmarinus
officinalis) Oil, Lemon (Citrus limon) Oil, Grape (Vitis vinifera) Seed Oil, Tea tree (Melaleuca alternifolia) Oil, Tocopheryl Acetate
(Vitamine E), Panthenol, Imidazolidinyl Urea, Ascorbic acid (Vitamin C), DMDM-Hydantoin

Het is verbazingwekkend om te zien en te voelen hoe snel er al
positieve effecten optreden.
Het is nu niet meer nodig om iedere dag te smeren, ik gebruik het
wanneer de jeuk weer begint. Helaas is dat met name in de zomer
bij warm weer. Mocht je naar zee gaan dan raad ik je aan om erin
te duiken, ook dat vermindert de eczeem.
Aan iedereen die eczeem heeft kan ik Desert Healer aanraden.
Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. Ik hoop dat het jullie
ook zal helpen met jullie huidproblemen.
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Ontdek de liefde voor je huid
met Milk Essence

Kamelenmelk is goed voor elk

Milk Essence Desert Care
Milde, dagelijkse verzorging voor
alle huidtypen

Ervaar de heilzame werking van unieke,
100% natuurlijke crèmes
De enige kamelenmelkerij van Europa bevindt
zich in Berlicum. Het bedrijf is 7 dagen in de
week geopend voor excursies, groepssafari’s en
kinderfeestjes. Ook u bent welkom.
Kijk op www.kamelenmelk.nl voor adres en
openingstijden.
Momenteel geeft de melkerij onderdak aan
ruim 50 kamelen. 15 dieren worden dagelijks
gemolken. Milk Essence gebruikt deze melk als
basis voor haar crèmes.

Milk Essence Desert Healer
Therapeutische huidverzorging
op natuurlijke basis
Een gezonde, gave huid is niet altijd vanzelfsprekend. Steeds meer mensen hebben last
van diverse allergische reacties. Of kampen
met huidaandoeningen, zoals eczeem, psoriasis
of acne. Desert Healer is een therapeutische
behandelingscrème op basis van uitsluitend
natuurlijke ingrediënten. Deze unieke mix biedt
een effectieve behandeling van de huid die extra
aandacht nodig heeft. Denk aan een droge, geïrriteerde huid of een schilferhuid.
Pure weldaad voor uw huid
De kracht van Desert Healer schuilt in de medicinale en heilzame werking van kamelenmelk.
Verder werken eucalyptusolie, jojobaolie en
lijnzaadolie ontstekingsremmend, bacteriedodend en beschermend. Pepermuntolie en tarwekiemolie verzachten uw huid. De sesamolie en
de shea butter olie voeden uw huid en bieden
bovendien bescherming tegen de zon. Uw huid
profiteert dus van een dubbele bescherming,
want kamelenmelk bevat van nature al
UV-filters.

Desert Healer is verkrijgbaar in 5, 50 en100 ml
( 200 ml op bestelling).

Ideaal voor chronisch huidaandoeningen
Veel behandelingscrèmes voor chronische huidaandoeningen bevatten synthetische stoffen.
Die zorgen voor vervelende bijwerkingen en zijn
schadelijk voor uw huid. De samenstelling van
Desert Healer behandelingscrème is 100% puur
natuur. U kunt deze crème dus probleemloos
gebruiken voor de behandeling van chronische
huidaandoeningen, zoals eczeem, psoriasis, netelroos of acne. Zonder dat u het risico loopt op
vervelende bijwerkingen of schade aan uw huid.

De crèmes van Milk Essence zijn nieuw. Het gebruikte procedé op basis van kamelenmelk is al drieduizend jaar oud. Woestijnnomaden drenkten eeuwen geleden al doeken in kamelenmelk om huidaandoeningen te behandelen. Ontdek nu zelf de liefde voor uw huid. En ervaar binnenkort de heilzame
werking van onze 100% natuurlijke behandelings- en verzorgingscrèmes.
Pure liefde van Moeder Natuur
De liefde van Moeder Natuur voor uw huid komt
optimaal tot haar recht in de samenstelling
van onze crèmes. De basis bestaat voor 30%
uit heilzame bestanddelen van kamelenmelk.
In combinatie met hoogwaardige, medicinale
plantenextracten en etherische oliën ontstaan
krachtige behandelings- en verzorgingscrèmes.
Uw huid neemt de gebruikte ingrediënten
niet alleen makkelijk op, huideigen processen worden ook gestimuleerd. De crème stelt
uw huid in staat om haar eigen evenwicht te
hervinden. Vanzelfsprekend zijn al onze crèmes
proefdiervrij.
Natuurlijke verzorging en bescherming
Gun uw huid de weldadige, heilzame en beschermende werking van 100% natuurlijke ingrediënten. Teunisbloemolie, lavendel, amandel
en kamille kalmeren, verzachten en helpen uw
huid jong te houden. Aloë Vera bevordert de
genezing. En natuurlijke antioxidanten, vitamine
C en E beschermen de huidcellen. Bovendien
bevat kamelenmelk van nature UV-filters. De
crèmes bieden dus ook een effectieve bescherming tegen de ultraviolette stralen van de zon.
Voor de geur is een selectie gemaakt uit zuiver
aromatische oliën. Ook als u een gevoelige huid
hebt, kunt u de crèmes van Milk Essence met
een gerust hart gebruiken.
Geen schadelijke stoffen
Veel crèmes bevatten parabenen en paraffine.
Dankzij deze ingrediënten smeren de crèmes
makkelijker uit en zijn ze langer houdbaar. Wat
veel mensen niet weten, is dat deze stoffen
schadelijk voor de huid zijn. Zo veroorzaken
parabenen vaak allergische reacties. En paraffine vormt op de huid een ondoordringbare
laag die de poriën verstopt. De huid kan zo niet
goed meer ademen. Als u deze stoffen langere
tijd gebruikt, dan is dat schadelijk voor uw huid.
De crèmes van Milk Essence bevatten deze
schadelijke stoffen niet. U kunt onze crèmes
dus langdurig gebruiken, zonder vervelende
bijwerkingen.
Soms geeft de overstap naar natuurlijke
huidverzorging een lichte reactie van de huid.
Meestal verdwijnt deze reactie na enkele dagen
en kunnen de natuurlijke bestanddelen hun
werk doen.

5 handige gebruik- en bewaartips
• Gebruik altijd de bijgeleverde spatel om de
crème uit het potje te halen. Zo voorkomt u dat
bacteriën op uw handen de crème aantasten.
• Reinig eerst zorgvuldig uw huid, voordat u de
crème aanbrengt. Daarna licht inmasseren met
uw vingertoppen.
• Bewaar de crème met gesloten deksel op
kamertemperatuur. Vanzelfsprekend buiten bereik van kinderen.
• Desert Healer en Desert Care kunnen vlekken
veroorzaken op bepaalde kleding. Zorg dus dat
de crème voldoende ingetrokken is voordat u
zich aankleedt.
• Hebt u last van actieve acne, open eczeem, open
wonden of een erg gevoelige huid? In dat geval
adviseren wij u altijd eerst de crème te testen
(zie bijsluiter).

Milk Essence Desert Care is een complete
verzorgingscrème voor alle huidtypen. U kunt
deze milde crème zowel ’s morgens als
’s avonds gebruiken. Overdag beschermt
de crème tegen schadelijke invloeden van
buitenaf. Als u slaapt, voedt de crème uw
huid en bevordert zo het natuurlijke herstelproces. De crème verbetert bovendien
de elasticiteit en vitaliteit van uw huid en
voorkomt zo rimpelvorming.
Natuurlijke ingrediënten
Desert Care combineert de beste natuurlijke
ingrediënten voor een volledige verzorging
van uw huid. Kamelenmelk bevat van nature
krachtige, medicinale en heilzame bestanddelen. Verder voorkomen avocado-olie, citroenolie en rozemarijn uitdroging van de huid
en fungeren als natuurlijke antioxidanten. Tea
tree olie zorgt ervoor dat de crème diep in de
huid kan doordringen. Kaasjeskruid, weegbree en toverhazelaar kunnen vervolgens hun
ontstekingsremmende werk doen.
Optimale bescherming
De verzorgingscrème is zeer geschikt bij intensieve behandeling van huidveroudering,
littekens, de overgevoelige huid en chronische huidaandoeningen, zoals eczeem, psoriasis en acne. Deze huidaandoeningen zijn
gebaat bij de heilzame en weldadige werking
van de crème.
En last but not least: de natuurlijke UV-filters
in de kamelenmelk bieden een prima bescherming tegen de zon.

Milk Essence Desert Care is
verkrijgbaar in 5, 30 en 50 ml.
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