
NEDERLANDS 
Orange Care Baba de Caracol (slakkenslijm) crème is de recente ontwikkeling op het gebied van cosmetica. 
Het is een uitwendige behandeling voor het gezicht, de handen en het lichaam. De crème zorgt voor een diep 
herstel van de huid. Geschikt bevonden voor ieder huidtype van mannen en vrouwen. 
 
Slakken blijken in staat zelf hun slakkenhuis te herstellen als het beschadigd is, door middel van onder andere 
de herstellende stof Alantonine die zich in hun slijm bevindt. 
 
Orange Care Baba de Caracol (slakkenslijm) crème is gebaseerd op de combinatie van de  het vermaarde 
Alantonine en Glycolzuur (Hydroxy-azijnzuur), dat voor een natuurlijke peeling van de huid zorgt. Dode 
huidcellen worden voorzichtig verwijderd. Tegelijkertijd zorgt de crème voor vernieuwing en verjonging van de 
huid. 
 
Baba de Caracol crème bevat een unieke samenstelling van o.a. deze ingrediënten: 
ALANTONINE:   helpt het lichaam bij het herstel van de weefsels en doet    
   de huid herleven.  
HYDROXY-AZIJNZUUR:  zorgt voor een natuurlijk peeling effect.  
COLLAGEEN en ELASTINE: deze stoffen geven steun en veerkracht.  
VITAMINES en EIWITTEN: voeden de huid en maken deze soepel. 
 
De werking van de Orange Care Baba de Caracol crème: 
* Draagt bij tot het natuurlijk herstel van de huid.  
* Verwijdert dode huidcellen  
* Littekens, rimpels en zwangerschapsstriemen zullen vervagen 
*Heeft een sterke huidverjongende werking  
* De huid trekt prachtig strak en het verouderingsproces wordt geremd  
 
Te gebruiken bij:  Puistjes, Mee-eters, Zwangerschapsstriemen, Rimpels - Kraaienpootjes, Littekens. 
 
Gebruiksaanwijzing: Breng met masserende beweging de crème twee a drie maal per dag aan op de huid 
 
FRENCH 
Orange Care Baba de Caracol (bave de limace), est une crème récente développé pour la branche cosmétique. 
C’est le résultat de nouveau développement dans la secteur cosmétique. C’est une crème pour le visage, les 
mains et le corps. La crème soigne pour une guérison de la peau. Idéal pour toutes sortes de peau pour des 
hommes et des femmes. 
 
Orange Care Baba de caracol est basé sur la combinaison de différents ingrédients: 

- Alantonine: répare et fait revivre la peau 
- Hydroxy – vinaigre acétique: fait possible un effet naturel de peeling 
- Collageen – Elastine: ces produits donnent du soutien et de l’élasticité 
- Vitamines – albumines: nourrirent la peau et la rend souple 

L’effet de Orange Care Baba de caracol crème: 
- soigne naturellement la guérison de la peau 
- élimine les dermes morts de la peau 
- cicatrices, rides et marques de grossesse s’estompent 
- rajeunissent fortement la peau 

 
A employer contre pustules, acné, marques de grossesse, rides, cicatrices, pattes d’oie. 
 
Modes d’emploie 
Employez la crème en massant la peau 2 à 3 fois par jour 
 
Précautions 
Evitez le produit en plein soleil 
Evitez le contact avec les yeux 
Employez uniquement pour usage externe 


