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Algemene informatie 

De olie wordt gewonnen uit de zaadjes en wordt koud geperst. Het staat 

bekend om de verzorgende en herstellende werking.

Black seed olie kan op vele manieren gebruikt worden, zoals 

huidverzorging, haarverzorging en als massageolie, maar deze betreffende 

olie is niet geschikt voor consumptie.

Het is geschikt voor een droge en snel geïrriteerde huid, omdat het de huid 

kalmeert en hydrateert en het is te gebruiken als huidolie, massageolie en 

gezichtsolie. Vanwege de hoge hydraterende werking kan het littekens, 

striae en rimpels in de huid verminderen wanneer het regelmatig 

aangebracht en ingemasseerd wordt.

Als haarolie is het geschikt voor droog en beschadigd haar. Voeg een 

druppel toe aan shampoo of conditioner, of masseer het in en laat het 

intrekken als haarmasker, tem krullend of pluizend haar door een minieme hoeveelheid op droog haar 

of voeg het toe na het wassen. 

 

 

 

Achtergronden & geschiedenis 

De plant groeit voornamelijk in Noord

komijnbloem wordt ook wel muskaatbloem genoemd. Deze bloemen bevatten komijnzaadjes van 

ongeveer drie millimeter groot. Wanneer de plant volledig volgroeid is, openen de bloemen zich en 

worden de zaadjes blootgesteld aan het zonlicht. Hierdoor kleuren ze zwart. Ze zien eruit als 

gewone komijn, maar zijn dus zwart en zijn qua smaak en geur niet te vergelij

 

Black seed olie wordt al duizenden jaren gebruikt, voornamelijk in Arabische landen. 

In het Arabisch wordt zwarte komijnzaad Habbatul barakah g

Engels ‘seed of blessing’ betekent.

In 1922 vond de archeoloog Howard Carter zwarte komijnzaden in de graftombe van 

de Egyptische farao Toetankhamon waardoor de conclusie getrokken kon worden dat 

zwarte komijn al zeker 3000 jaar gebruikt

zorgvuldig bij de bezittingen en de schatten van de farao en was duidelijk dus van 

waarde in die tijd, omdat het bedoeld was voor het leven na de dood.

 

 

Gewicht  305 g 

Afmetingen  2 × 5 × 15.5 cm 

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Groot-Brittannië 

Ingrediënten  nigella sativa zaadolie, prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, hellanthus 

annuus (zonnbloem) zaadolie, parfum, limonene, linalool

Houdbaarheid  12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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olie wordt gewonnen uit de zaadjes en wordt koud geperst. Het staat 

bekend om de verzorgende en herstellende werking. 

Black seed olie kan op vele manieren gebruikt worden, zoals 

huidverzorging, haarverzorging en als massageolie, maar deze betreffende 

is niet geschikt voor consumptie. 

Het is geschikt voor een droge en snel geïrriteerde huid, omdat het de huid 

kalmeert en hydrateert en het is te gebruiken als huidolie, massageolie en 

gezichtsolie. Vanwege de hoge hydraterende werking kan het littekens, 

striae en rimpels in de huid verminderen wanneer het regelmatig 

aangebracht en ingemasseerd wordt. 

Als haarolie is het geschikt voor droog en beschadigd haar. Voeg een 

druppel toe aan shampoo of conditioner, of masseer het in en laat het 

masker, tem krullend of pluizend haar door een minieme hoeveelheid op droog haar 

De plant groeit voornamelijk in Noord-Afrika, Centraal-Azië en Zuid-Europa. De zwarte 

komijnbloem wordt ook wel muskaatbloem genoemd. Deze bloemen bevatten komijnzaadjes van 

Wanneer de plant volledig volgroeid is, openen de bloemen zich en 

worden de zaadjes blootgesteld aan het zonlicht. Hierdoor kleuren ze zwart. Ze zien eruit als 

gewone komijn, maar zijn dus zwart en zijn qua smaak en geur niet te vergelij

Black seed olie wordt al duizenden jaren gebruikt, voornamelijk in Arabische landen. 

In het Arabisch wordt zwarte komijnzaad Habbatul barakah genoemd, wat in het 

Engels ‘seed of blessing’ betekent. 

In 1922 vond de archeoloog Howard Carter zwarte komijnzaden in de graftombe van 

de Egyptische farao Toetankhamon waardoor de conclusie getrokken kon worden dat 

zwarte komijn al zeker 3000 jaar gebruikt wordt. De zwarte komijnzaden lagen 

zorgvuldig bij de bezittingen en de schatten van de farao en was duidelijk dus van 

waarde in die tijd, omdat het bedoeld was voor het leven na de dood. 

nigella sativa zaadolie, prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, hellanthus 

nnuus (zonnbloem) zaadolie, parfum, limonene, linalool 

12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie

Glazen fles met hersluitbare dop 
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masker, tem krullend of pluizend haar door een minieme hoeveelheid op droog haar 

Europa. De zwarte 

komijnbloem wordt ook wel muskaatbloem genoemd. Deze bloemen bevatten komijnzaadjes van 

Wanneer de plant volledig volgroeid is, openen de bloemen zich en 

worden de zaadjes blootgesteld aan het zonlicht. Hierdoor kleuren ze zwart. Ze zien eruit als 

gewone komijn, maar zijn dus zwart en zijn qua smaak en geur niet te vergelijken met elkaar. 

Black seed olie wordt al duizenden jaren gebruikt, voornamelijk in Arabische landen. 

enoemd, wat in het 

In 1922 vond de archeoloog Howard Carter zwarte komijnzaden in de graftombe van 

de Egyptische farao Toetankhamon waardoor de conclusie getrokken kon worden dat 

wordt. De zwarte komijnzaden lagen 

zorgvuldig bij de bezittingen en de schatten van de farao en was duidelijk dus van 

nigella sativa zaadolie, prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, hellanthus 

12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie 
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