
 

Algemene informatie 

Amandelzeep van Dabur Vatika, een natuurlijke bron

heilzame vitaminen en mineralen is algemeen bekend om haar 

verbetering van de gezondheid van de huid die het voedt en 

hydrateert. Vatika Naturals Amandel hydraterende zeep is 

verrijkt met amandelen die je huid van binnenuit hydrateert 

waardoor het een zachtheid en gezonde uitstraling verkrijgt.

– Amandelolie is een effectief verzachtend middel dat de 
natuurlijke vochtbarrière beschermt.
– Sandelhout verjongt de huid met achterlating van een 
prachtige blijvende geur. 
– Honing absorbeert en houdt vocht v
huid goed gehydrateerd wordt. 

 

Deze zeep 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 amandelzeep antibacteriële zeep heeft de puurheid van 
amandelen 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 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 geworden.

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 v

alle consumenten, in alle leeftijdsgroepen, in alle sociale grenzen.
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