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Attentie: Sommige van onze producten hebben een Engelstalige verpakking, daarop staat, zoals in Nederland gangbaar, de 
uiterste verkoopdatum vermeld. Op de producten met een Russischtalige verpakking staat, zoals in Rusland gebruikelijk, de 
productiedatum vermeld. In dat geval zijn de crèmes zijn tot minimaal een jaar nadien te gebruiken.  

 
 
“KEDRA” -CRÈMES & BALSEMS VAN HET MERK  DE RINKELENDE DENNEN VAN RUSLAND 
 
 

De heilzame werking van Kedra balsems is gebaseerd op een complex van 
unieke actieve natuurlijke bestanddelen: 
 
Hars van de Siberische den – een natuurlijk antiseptisch middel dat 
wondgenezing bevordert. De hars draagt bij tot de reiniging van 
celmembranen, herstelt hun functies en normaliseert het celmetabolisme. In 
Rusland wordt het van oudsher als geneesmiddel gebruikt.   
 
Propolis – een uniek natuurlijk product dat over de eigenschappen van een 
antibioticum beschikt. Propolis bestaat uit een groot aantal plantaardige en 
dierlijke stoffen (harsen en balsems: 50-55%, was: ongeveer 30%, etherische 
oliën: 10-15%, stuifmeel: 5%). De chemische samenstelling van propolis is nog 
niet grondig bestudeerd. Propolis bestaat uit meer dan 50 stoffen. 
 
Moemijo – een oude, op natuurlijke wijze ontstane substantie (een natuurlijk 
balsem), één van de meest waardevolle geneesmiddelen dat zich eeuwenlang 

als een uniek complex van biologisch actieve, door de natuur ontwikkelde stoffen bewezen heeft. De unieke combinatie van 
organische en minerale verbindingen die in de samenstelling van dit product aanwezig is, bevordert oxidatie- en desoxidatie-
processen direct in het aangetaste weefsel, wat bijdraagt aan een actief regeneratieproces. 
 
Extracten van Siberische spar en berkenzwam – worden al eeuwenlang door de volksgeneeskunde in het noorden van 
Rusland en Siberië als profylactische middelen voor vele ziektes gebruikt die pijn verminderen en infectie uitroeien. Ze bestaan 
uit organische zuren, polysacchariden, harsen en macro- en micro-elementen. 
Een sterk natuurlijk antibioticum betuline, dat rijkelijk voorkomt in de berkenzwam, voorkomt ontstekingen. 
Een compositie van oliën bestaande uit olijf-, abrikoos-, bergamot-, geranium-, tarwekiem-, pijnboompitten-, amandel-, 
perzik-, alsem-, druivenpitten-, neroli- (olie van sinasappelbloesem), lavendel-, rozen-, tijm-, teatree-, jojoba-, wegedoorn-, 
basilicum-, sandelboom- en grapefruitolie, is een natuurlijke bron die rijk aan fermenten, antioxidanten, fosfolipiden, 
essentiële polyeenzuren en andere biologisch actieve stoffen die lipidenwisseling  activeren en barrièrefuncties van de 
epidermis herstellen, over regenererende eigenschappen beschikken en synthese van collageen in de huid stimuleren.  
 
Verjongingscrème, verzorgende balsem  (lila balk op etiket) 
Bestemd voor de verzorging van gezicht en lichaam. 
Samenstelling: De crème is ontwikkeld op basis van hars van de Siberische den, bijenwas, water- en olie-extracten van de 
Siberische spar en een compositie van oliën: pijnboompitten-, druivenpitten- en sandelboomolie. De samenstelling bevat 
componenten die de epidermiscellen (de huid) voeden met biologisch actieve stoffen wat bijdraagt tot het verbeteren van de 
barrièrefunctie van de huid, het herstellen van de elasticiteit van de vaten, het verminderen van stuwingverschijnselen in 
gewrichten en de wervelkolom alsmede het voorkomen van vroegtijdige rimpelvorming en veroudering van de huid. 
Gebruik: de verjongende balsemcrème gedurende 2-3 maanden 2 maal daags dun op de huid aanbrengen en 2-3 minuten met 
lichte bewegingen inmasseren. Om rimpelvorming te voorkomen en veroudering van de huid te verminderen de crème voor 
de nacht dun op de gereinigde huid van gezicht, hals en handen aanbrengen. 
Bijwerkingen, waaronder allergische reacties, zijn niet bekend. 
Contra-indicaties: persoonlijke onverdraaglijkheid van een of meer componenten van de crème. 
Verpakking en inhoud: Een kunststofpotje van 30 g. 
Bewaren: Op een koele donkere plaats. 
 
Dagcrème, beschermende balsem voor het gezicht (rood-oranje balk op etiket) 
Bestemd voor gezichtsverzorging en bescherming van de huid tegen negatieve werking van externe milieufactoren.  
Samenstelling: hars van de Siberische den, bijenwas, propolis en een compositie van oliën: olijf-, abrikoos-, bergamot-, 
tarwekiem-, geranium-, pijnboompitten-, amandel-, perzik-, alsem-, druivenpitolie en neroli. Deze componenten zorgen voor 
het voeden van epidermiscellen (de huid) met biologisch actieve stoffen wat bijdraagt tot een verbetering van de 
barrièrefunctie, elasticiteit en veerkrachtigheid van de huid alsmede tot preventie van vroegtijdige rimpelvorming en 
veroudering van de huid. 
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Gebruik: de balsemcrème dun op de gereinigde huid van gezicht en hals aanbrengen en met lichte langzame bewegingen 
inmasseren (de massagelijnen van het gezicht en de hals volgen). 
Bijwerkingen, waaronder allergische reacties, zijn niet bekend. 
Contra-indicaties: persoonlijke onverdraaglijkheid van een of meer componenten van de crème. 
Verpakking en inhoud: Een kunststofpotje van 30 g. 
Bewaren: Op een koele donkere plaats. 
 
Nachtcrème voedende balsem voor het gezicht  (roze balk op etiket) 
Bestemd voor gezichtsverzorging en bescherming van de huid tegen negatieve werking van externe milieufac toren.  
Samenstelling: hars van de Siberische den, propolis, bijenwas en een compositie van oliën: tarwekiem-, olijf-, druivenpit-, 
pijnboompitten-, lavendel-, amandel-, duindoorn-, perzik-, rozen-, tijm-, teatree- en jojobaolie. 
De crème voedt en hydrateert de huid, zorgt voor diepe regeneratie, kalmeert huid, voorkomt irritatie en herstelt de 
natuurlijke vochtbalans. Het gebruik van deze crème verbetert de veerkrachtigheid en elasticiteit van de huid, verzacht de 
rimpellijnen, de huid wordt glad en mat. 
Gebruik: de balsemcrème dun op de gereinigde huid van gezicht en hals aanbrengen en met lichte langzame bewegingen 
inmasseren (de massagelijnen van het gezicht en de hals volgen). 
Bijwerkingen, waaronder allergische reacties, zijn niet bekend. 
Contra-indicaties: persoonlijke onverdraaglijkheid van een of meer componenten van de crème. 
Verpakking en inhoud: Een kunststofpotje van 30 g. 
Bewaren: Op een koele donkere plaats. 
 
 
Chaga-crème (balsem met berkenzwamextract) 
Balsemcrème met berkenzwamextract (Chaga) (geel-oranje balk op etiket) 
Bestemd voor huidverzorging, vermindering van pijn tijdens massages of bij het uitvoeren van zwaar lichamelijk werk. 
Samenstelling: Ontwikkeld op basis van hars van de Siberische den, bijenwas, extract van de berkenzwam, moemijo, propolis 
en een compositie van oliën: pijnboompitten-, duindoorn-,  
tarwekiem-, druivenpit- en grapefruitolie. 
De balsemcrème zorgt voor het voeden van epidermiscellen (huid) met biologisch actieve stoffen wat bijdraagt tot het 
verbeteren van de barrièrefunctie van de huid, het versnellen van het genezingsproces bij verwondingen aan de huid, het 
herstellen van het weefsel na huiselijke ongelukjes en sportblessures en het voorkomen van bloeduitstortingen en blauwe 
plekken. Werkt effectief bij massages na trauma’s (blessures, verstuiking en spierontsteking), verhoogde of verlaagde 
spiertonus en een droge huid.Gebruik: de balsemcrème 2 maal daags dun op de huid aanbrengen en gedurende 2-3 minuten 
met lichte langzame bewegingen inmasseren. 
Bijwerkingen, waaronder allergische reacties, zijn niet bekend. 
Contra-indicaties: persoonlijke onverdraaglijkheid van een of meer componenten van de crème. 
Verpakking en inhoud: Een kunststofpotje van 30 g. 
Bewaren: Op een koele donkere plaats. 
 
 
Deodoriserende voetenbalsem (blauwe balk op etiket) 
Bestemd voor het verzorgen van voeten om spanning en een onprettig gevoel met name bij het lopen te verminderen.  
Samenstelling: De balsem zorgt voor het voeden van epidermiscellen (huid) met biologisch actieve stoffen wat bijdraagt tot 
het verbeteren van de barrièrefunctie van de huid, het verzachten van een ruwe huid van de voeten, het versnellen van het 
genezingsproces van kloofjes in de huid van de voeten, schaafwonden, likdoorns, het herstellen van weefsel na huiselijke 
ongelukjes en sportblessures. Werkt effectief bij een zwaar gevoel in de benen en overmatige transpiratie van de voeten. 
Gebruik: de voetenbalsem dun op de huid aanbrengen. Niet vaker dan 3 keer per dag gebruiken. 
 
Bijwerkingen, waaronder allergische reacties, zijn niet bekend. 
Contra-indicaties: persoonlijke onverdraaglijkheid van een of meer componenten van de crème. 
Verpakking en inhoud: Een kunststofpotje van 30 g. 
Bewaren: Op een koele donkere plaats. 


