
Algemene informatie 

Dabur Vatika Neem zeep wordt gemaakt van zuivere neemolie 

die gemalen wordt uit de zorgvuldig geselecteerde bladeren en 

zaden van de neemboom. Het bevat 35 biologisch actieve 

principes, en bevat antibacteriële en antischimmel 

eigenschappen. Neem is een veel gebruikte plant in Zuidoost

Azië, met name in India, en heeft antibacteriële eige

die diep reinigt en de huid beschermt. Neem zeep bevat 

vitamine E en andere essentiële aminozuren, waardoor het een 

uitstekende natuurlijke vochtinbrengende basis voor de huid is 

die de natuurlijke vochtbalans herstelt voor een gezonde en 
schone huid. 

Neem bevat antibacteriële en antischimmelwerking en wordt al 

eeuwenlang gebruikt om huidproblemen te verzorgen. Het 

helpt duidelijk de huid aan te pakken en te vechten schadelijke 

kiemen en bacteriën. Vatika Naturals Neem antibacteriële zeep 

heeft de puurheid van neem om effectief uw huid te reinigen en 

helpt onzuiverheden te verwijderen voor gezonde en 

hygiënische uitstraling. 

 

Achtergrond & geschiedenis 

Sinds 1884 ontwikkelt Dabur India ltd. (Vatika) producten 

gebaseerd op de wetenschap van Ayurved

bescheiden bedrijfje met de verkoop van Ayurvedische medicijnen 

in 1884 op de straten van Calcutta. Na een lange weg is Dabur een 

toonaangevende fabrikant van consumentenproducten in India 

geworden. 

Gedurende afgelopen 125 jaar zijn ze

van natuur gebaseerde oplossingen voor een gezonde en 

holistische levensstijl. Door middel van een uitgebreide 

assortiment van producten, raken ze de levens van alle 

consumenten, in alle leeftijdsgroepen, in alle sociale grenzen

 

 

 

Gewicht  115 gram 

Afmetingen  6 × 10 × 3.5 cm 

Merk  Dabur Vatika 

Herkomst  Uttar Pradesh, India

Ingrediënten  Natrium palmate, natrium palm kernelate, kokosnootzuur, myristica (nootmuskaat) 

olie, cinnamomumzeylanicum (kaneel) olie, rosmarinus 

azadirachta indica (neem) poeder, glycerine, natrium chloride, dinatrium EDTA, water, 

BHT, hexyl cinnamal, limonene, linalool, kleur: chlorofiel koper complex (CI 75810)

Verpakking  Kartonnen doos 
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                 Informatie

Dabur Vatika Neem zeep wordt gemaakt van zuivere neemolie 

zorgvuldig geselecteerde bladeren en 

zaden van de neemboom. Het bevat 35 biologisch actieve 

principes, en bevat antibacteriële en antischimmel 

eigenschappen. Neem is een veel gebruikte plant in Zuidoost-

Azië, met name in India, en heeft antibacteriële eigenschappen 

die diep reinigt en de huid beschermt. Neem zeep bevat 

vitamine E en andere essentiële aminozuren, waardoor het een 

uitstekende natuurlijke vochtinbrengende basis voor de huid is 

die de natuurlijke vochtbalans herstelt voor een gezonde en 

Neem bevat antibacteriële en antischimmelwerking en wordt al 

eeuwenlang gebruikt om huidproblemen te verzorgen. Het 

helpt duidelijk de huid aan te pakken en te vechten schadelijke 

kiemen en bacteriën. Vatika Naturals Neem antibacteriële zeep 

puurheid van neem om effectief uw huid te reinigen en 

helpt onzuiverheden te verwijderen voor gezonde en 

Sinds 1884 ontwikkelt Dabur India ltd. (Vatika) producten 

gebaseerd op de wetenschap van Ayurveda. Het begon als een 

bescheiden bedrijfje met de verkoop van Ayurvedische medicijnen 

in 1884 op de straten van Calcutta. Na een lange weg is Dabur een 

toonaangevende fabrikant van consumentenproducten in India 

Gedurende afgelopen 125 jaar zijn ze gewijd aan het verstrekken 

van natuur gebaseerde oplossingen voor een gezonde en 

holistische levensstijl. Door middel van een uitgebreide 

assortiment van producten, raken ze de levens van alle 

consumenten, in alle leeftijdsgroepen, in alle sociale grenzen. 

Uttar Pradesh, India 

Natrium palmate, natrium palm kernelate, kokosnootzuur, myristica (nootmuskaat) 

olie, cinnamomumzeylanicum (kaneel) olie, rosmarinus officinalis (rozemarijn) olie, 

azadirachta indica (neem) poeder, glycerine, natrium chloride, dinatrium EDTA, water, 

BHT, hexyl cinnamal, limonene, linalool, kleur: chlorofiel koper complex (CI 75810)
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Informatie Neem zeep 

Natrium palmate, natrium palm kernelate, kokosnootzuur, myristica (nootmuskaat) 

officinalis (rozemarijn) olie, 

azadirachta indica (neem) poeder, glycerine, natrium chloride, dinatrium EDTA, water, 

BHT, hexyl cinnamal, limonene, linalool, kleur: chlorofiel koper complex (CI 75810) 
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