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Algemene informatie 

Vitamine E olie is zeer goed voor de huidverzorging. Verzacht en 

herstelt huid en haar, vermindert littekens, verhelpt puistjes en 

voorkomt en herstelt striae. 

Vitamine E olie bevat essentiële antioxidanten dat helpt om de huid 

te herstellen en is zeer goed als huidverzorging.

Helpt tegen zonverbrande huid door de huid ermee in te smeren, 

gaat striae tegen, oppervlakkige littekens, verhelpt puistjes, 

vermindert rimpels en hydrateert de droge huid. Vitamine E olie is 

een hypo-allergeen en kan daarom gebruikt worden voor de meest 

gevoelige huid. Het maakt de huid zacht en glad waardoor de huid er 

jonger uit gaat zien. Erg geschikt om te gebruiken bij de 

zwangerschap om striae te voorkomen en te verminderen. Masseer 
de huid iedere avond in voor het beste resultaat.

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie.
 

 

 

 

 

Gewicht  305 gram 

Afmetingen  2 × 5 × 15,5 cm 

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Engeland 

Ingrediënten  prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, hellanthus annuus (zonnebloem) olie, 

triticam vulgare (tarwe) zaadolie, tocopherol, 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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Vitamine E olie is zeer goed voor de huidverzorging. Verzacht en 

herstelt huid en haar, vermindert littekens, verhelpt puistjes en 

Vitamine E olie bevat essentiële antioxidanten dat helpt om de huid 

te herstellen en is zeer goed als huidverzorging. 

Helpt tegen zonverbrande huid door de huid ermee in te smeren, 

striae tegen, oppervlakkige littekens, verhelpt puistjes, 

vermindert rimpels en hydrateert de droge huid. Vitamine E olie is 

allergeen en kan daarom gebruikt worden voor de meest 

gevoelige huid. Het maakt de huid zacht en glad waardoor de huid er 

jonger uit gaat zien. Erg geschikt om te gebruiken bij de 

zwangerschap om striae te voorkomen en te verminderen. Masseer 
de huid iedere avond in voor het beste resultaat. 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie. 

prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, hellanthus annuus (zonnebloem) olie, 

riticam vulgare (tarwe) zaadolie, tocopherol, parfum, limonene, linalool

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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