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Algemene informatie 
Marula olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie met een frisse en 
fruitige geur. Voor huid en haar te gebruiken, is voedend, hydraterend 

en herstellend.  

De olie is koudgeperst wordt vaak toegevoegd aan 
verzorgingsproducten voor huid en haar en zelfs in cosmeticaproducten 
zoals foundation vanwege de voedende en herstellende werking voor 
de huid. 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie.
 

 

Achtergrond & geschiedenis 
Marula olie wordt gemaakt van de Marula vrucht, die groeit aan de 
Afrikaanse Marula boom, ook wel olifantenboom genoemd. Deze 
bomen groeien in Zuid-, en Midden-
olifanten dol zijn op Marula vruchten. 
Deze vruchten zijn familie van de mango, cashew en pistache en hebben dan ook een fruitige, romige 
en noot-achtige geur. De crèmelikeur Amarula wordt bijvoorbeeld gemaakt van de Marula vrucht.
 
 
 

Gewicht  305 gram 

Afmetingen  5 × 5 × 20 cm 

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Engeland 

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

oil, sclerocarya birrea oil, parfum, linalool

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

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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Marula olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie met een frisse en 
uid en haar te gebruiken, is voedend, hydraterend 

dt vaak toegevoegd aan 
verzorgingsproducten voor huid en haar en zelfs in cosmeticaproducten 
zoals foundation vanwege de voedende en herstellende werking voor 

bruik en niet geschikt als consumptie. 

Marula olie wordt gemaakt van de Marula vrucht, die groeit aan de 
Afrikaanse Marula boom, ook wel olifantenboom genoemd. Deze 

-Afrika en Madagaskar en heeft deze bijnaam gekregen, omdat 
ifanten dol zijn op Marula vruchten.  

Deze vruchten zijn familie van de mango, cashew en pistache en hebben dan ook een fruitige, romige 
achtige geur. De crèmelikeur Amarula wordt bijvoorbeeld gemaakt van de Marula vrucht.

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

oil, sclerocarya birrea oil, parfum, linalool 

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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Afrika en Madagaskar en heeft deze bijnaam gekregen, omdat 

Deze vruchten zijn familie van de mango, cashew en pistache en hebben dan ook een fruitige, romige 
achtige geur. De crèmelikeur Amarula wordt bijvoorbeeld gemaakt van de Marula vrucht. 

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

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