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Algemene informatie 

Druivenpitolie van Mamado om huid en haar te verzorgen, 

hydrateren en herstellen. Niet voor inwendig gebruik.

 

 

 

Achtergronden & geschiedenis 

Een verzachtende olie te gebruiken bij een droge en vette huid.

Druivenpitolie heeft een perfecte consistentie om het te 

gebruiken als massageolie. In druivenpitolie zitten antioxidanten 

die de huid zijdezacht houdt en de celopbouw stimuleert het 

huidverouderingsproces te verminderen.

Een paar druppels druivenpitolie in je haar geven het een mooie 

verzorgde glans. Het hydrateert je hoofdhuid

verminderen. 

Ook is de olie uitermate geschikt om luieruitslag te behandelen.

 

 

 

Gewicht  305 g 

Afmetingen  16 × 3.5 × 5.5 cm

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Groot-Brittannië 

Ingrediënten  Vitis Vinifera seed oil (beta

oil 

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

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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______________________________ Informatie 
 

Druivenpitolie van Mamado om huid en haar te verzorgen, 

hydrateren en herstellen. Niet voor inwendig gebruik. 

Een verzachtende olie te gebruiken bij een droge en vette huid. 

Druivenpitolie heeft een perfecte consistentie om het te 

gebruiken als massageolie. In druivenpitolie zitten antioxidanten 

die de huid zijdezacht houdt en de celopbouw stimuleert het 

deringsproces te verminderen. 

Een paar druppels druivenpitolie in je haar geven het een mooie 

verzorgde glans. Het hydrateert je hoofdhuid waardoor roos kan 

Ook is de olie uitermate geschikt om luieruitslag te behandelen. 

16 × 3.5 × 5.5 cm 

Vitis Vinifera seed oil (beta-caroteen en vitamine D, C en E, linolzuur), Prunus Dulcis 

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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Informatie Druivenpitolie  

caroteen en vitamine D, C en E, linolzuur), Prunus Dulcis 

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