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Algemene informatie 

Arnica massage olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie die 

een verwarmend en ontspannend effect heeft op huid e

Arnica, ook wel bekend als ‘valkruid’, is een plant met een 

herstellende werking op gewrichten en spieren. Arnica bevat 

meer dan 150 actieve eigenschappen. De meest bekende stoffen 

zijn flavonoïden, carotenoïden, kiezelzuur en essentiële oliën.

Arnica groeit van nature op grote hoogten en is vooral te vinden 

op uitgestrekte alpenweides en in bergachtige landschappen in 

Midden- en Zuid-Europa. 

 

 

 

 

 

Achtergronden & geschiedenis 

Sinds de Middeleeuwen werd de plant gebruikt voor behandeling van aandoeningen, zoals jicht, 

reuma en spataderen. Hedendaags wordt Arnica toegepast bij bloeduitstortingen, verstuikingen of 

wonden. In lichaamsverzorgingsproducten wordt het extract toegevoegd vanwege het 

verwarmende en ontspannende effect op de huid en spieren.

 

 

Gewicht  305 gram 

Afmetingen  16 × 3.5 × 5.5 cm

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Groot-Brittannië 

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

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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_______________________ Informatie Arnica massage
 

Arnica massage olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie die 

een verwarmend en ontspannend effect heeft op huid en spieren. 

Arnica, ook wel bekend als ‘valkruid’, is een plant met een 

herstellende werking op gewrichten en spieren. Arnica bevat 

meer dan 150 actieve eigenschappen. De meest bekende stoffen 

zijn flavonoïden, carotenoïden, kiezelzuur en essentiële oliën. 

Arnica groeit van nature op grote hoogten en is vooral te vinden 

op uitgestrekte alpenweides en in bergachtige landschappen in 

Sinds de Middeleeuwen werd de plant gebruikt voor behandeling van aandoeningen, zoals jicht, 

pataderen. Hedendaags wordt Arnica toegepast bij bloeduitstortingen, verstuikingen of 

wonden. In lichaamsverzorgingsproducten wordt het extract toegevoegd vanwege het 

verwarmende en ontspannende effect op de huid en spieren. 

 

 

 

 

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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Arnica massagelolie  

Sinds de Middeleeuwen werd de plant gebruikt voor behandeling van aandoeningen, zoals jicht, 

pataderen. Hedendaags wordt Arnica toegepast bij bloeduitstortingen, verstuikingen of 

wonden. In lichaamsverzorgingsproducten wordt het extract toegevoegd vanwege het 

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