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Algemene informatie 

100% pure plantaardige glycerine van Mamado om huid en haar te 

verzorgen, verzachten en hydrateren.

 

Glycerine wordt gehaald uit plantaardige olie, zoals koolzaad. Het is in water 

oplosbaar, heeft geen geur of kleur en is daarom goed te mengen met 

andere producten. Plantaardige glycerine is hypoallergeen, waardoor ook 

mensen met een gevoelige huid het zul

Glycerine trekt vocht aan uit de omgeving en houdt dat vast, met als 

resultaat dat het bij gebruik op de huid een hydraterend effect op de huid 

heeft. Het zorgt ervoor dat de huidcellen op een normaal tempo 

ontwikkelen, het de droge huid herstelt en behoudt. 

 

 

 

Toepassing 

Meng glycerine, voordat je het gebruikt op de huid, eerst met water. 

Glycerine trekt vocht aan uit de omgeving, maar als het te weinig vocht uit 

de omgeving kan halen, zal het juist vocht uit de huid trekken waardoor je 

een droge huid zult krijgen.  

De verhouding van glycerine met water is 1 op 4 (1 deel glycerine op 4 delen 

water). 

Voor een gezichts- of bodyspray: meng 20 ml glycerine met 100 ml 

rozenwater en een beetje aloë vera gel.

Voeg een paar druppels glycerine toe aan je s

gehydrateerd haar.  

 

 

 

 

Gewicht  305 g 

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  Plastic fles met hersluitbare dop
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100% pure plantaardige glycerine van Mamado om huid en haar te 

verzorgen, verzachten en hydrateren. 

Glycerine wordt gehaald uit plantaardige olie, zoals koolzaad. Het is in water 

oplosbaar, heeft geen geur of kleur en is daarom goed te mengen met 

andere producten. Plantaardige glycerine is hypoallergeen, waardoor ook 

mensen met een gevoelige huid het zullen kunnen verdragen.  

Glycerine trekt vocht aan uit de omgeving en houdt dat vast, met als 

resultaat dat het bij gebruik op de huid een hydraterend effect op de huid 

heeft. Het zorgt ervoor dat de huidcellen op een normaal tempo 

huid herstelt en behoudt.  

Meng glycerine, voordat je het gebruikt op de huid, eerst met water. 

Glycerine trekt vocht aan uit de omgeving, maar als het te weinig vocht uit 

de omgeving kan halen, zal het juist vocht uit de huid trekken waardoor je 

De verhouding van glycerine met water is 1 op 4 (1 deel glycerine op 4 delen 

of bodyspray: meng 20 ml glycerine met 100 ml 

rozenwater en een beetje aloë vera gel. 

Voeg een paar druppels glycerine toe aan je shampoo voor extra 

16 × 3.5 × 5.5 cm 

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

fles met hersluitbare dop 
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Informatie Glycerine  

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