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Algemene informatie 
Sheanoten olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie met een fijne 
rustgevende geur. Maakt huid en haar heerlijk zacht, het is 
voedend, hydraterend en herstellend. Niet voor inwendig gebruik.

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie.
 

Toepassingen 

Sheanoten olie geeft een beschermend effect tegen uitdroging van 
de huid en laat een beschermende laag achter. Sheanoten olie 
voedt en hydrateert de huid doordat het goed intrekt.
Het bijzondere aan sheanoten olie zijn de zogenaamde niet
verzeepbare bestanddelen. Hierdoor wordt sheabutter erg goed 
verdragen door de huid. Om deze reden wordt sheabutter en 
sheanoten olie in Afrika al eeuwenlang gebruikt ter bescherming en 
verzorging van de (kwetsbare) huid. Overigens
allerlei huidproblemen zoals psoriasis, littekens, pigmentplekjes, eczeem, zwangerschapsstriemen en 
pijnlijke spieren. 
 
 

Achtergrond & geschiedenis 
De Karitéboom of Boterboom groeit in de Sahel. In het kurkdroge, hete klimaat al
niet alleen overleven, hij gedijt er zó goed, dat er exemplaren worden aangetroffen van drie eeuwen 
oud. De bladverliezende boom is dan 15 meter hoog en heeft een korte stam van een meter dik. Een 
volwassen boom van 30 jaar produceert zo’n
amandelen en uiteindelijk aan 1 kilo ongeraffineerde sheabutter. Na de oogst in juni, juli en augustus 
worden de noten gekookt, in de zon gedroogd, dan gepeld en na een zorgvuldige selectie gemalen. De 
verkregen pasta karnen de vrouwen tot een emulsie die een aantal malen wordt gewassen en dan 
opnieuw gekookt. Na het zeven van de laatste ongerechtigheden resteert de pure, ongeraffineerde 
sheabutter. 
 
 
 
 

Gewicht  305 gram 

Afmetingen  5 × 5 × 20 cm 

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Engeland 

Ingrediënten  vitis vinifera (grape)seed oil, helianthus Annuus seed 

(shea) butter, parfum, bht, benzyl salicylate, citronellol, limonene, eugenol, hexyl 

cinnamal, butylphenyl methylpropional, linaloolhydroxyisohexyl 3

carboxaldehyde 

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

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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Sheanoten olie van Mamado. Een heerlijk zachte olie met een fijne 
rustgevende geur. Maakt huid en haar heerlijk zacht, het is 

herstellend. Niet voor inwendig gebruik. 

bruik en niet geschikt als consumptie. 

Sheanoten olie geeft een beschermend effect tegen uitdroging van 
de huid en laat een beschermende laag achter. Sheanoten olie 
voedt en hydrateert de huid doordat het goed intrekt. 

zijn de zogenaamde niet-
verzeepbare bestanddelen. Hierdoor wordt sheabutter erg goed 
verdragen door de huid. Om deze reden wordt sheabutter en 
sheanoten olie in Afrika al eeuwenlang gebruikt ter bescherming en 
verzorging van de (kwetsbare) huid. Overigens wordt ook geclaimd dat het een helend effect heeft bij 
allerlei huidproblemen zoals psoriasis, littekens, pigmentplekjes, eczeem, zwangerschapsstriemen en 

De Karitéboom of Boterboom groeit in de Sahel. In het kurkdroge, hete klimaat al
niet alleen overleven, hij gedijt er zó goed, dat er exemplaren worden aangetroffen van drie eeuwen 
oud. De bladverliezende boom is dan 15 meter hoog en heeft een korte stam van een meter dik. Een 
volwassen boom van 30 jaar produceert zo’n 20 kilo vruchten. Dat staat gelijk aan 5 kilo droge 
amandelen en uiteindelijk aan 1 kilo ongeraffineerde sheabutter. Na de oogst in juni, juli en augustus 
worden de noten gekookt, in de zon gedroogd, dan gepeld en na een zorgvuldige selectie gemalen. De 
erkregen pasta karnen de vrouwen tot een emulsie die een aantal malen wordt gewassen en dan 

opnieuw gekookt. Na het zeven van de laatste ongerechtigheden resteert de pure, ongeraffineerde 

vitis vinifera (grape)seed oil, helianthus Annuus seed oil, butyrospermum pakii 

(shea) butter, parfum, bht, benzyl salicylate, citronellol, limonene, eugenol, hexyl 

cinnamal, butylphenyl methylpropional, linaloolhydroxyisohexyl 3

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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wordt ook geclaimd dat het een helend effect heeft bij 
allerlei huidproblemen zoals psoriasis, littekens, pigmentplekjes, eczeem, zwangerschapsstriemen en 

De Karitéboom of Boterboom groeit in de Sahel. In het kurkdroge, hete klimaat aldaar kan de boom 
niet alleen overleven, hij gedijt er zó goed, dat er exemplaren worden aangetroffen van drie eeuwen 
oud. De bladverliezende boom is dan 15 meter hoog en heeft een korte stam van een meter dik. Een 

20 kilo vruchten. Dat staat gelijk aan 5 kilo droge 
amandelen en uiteindelijk aan 1 kilo ongeraffineerde sheabutter. Na de oogst in juni, juli en augustus 
worden de noten gekookt, in de zon gedroogd, dan gepeld en na een zorgvuldige selectie gemalen. De 
erkregen pasta karnen de vrouwen tot een emulsie die een aantal malen wordt gewassen en dan 

opnieuw gekookt. Na het zeven van de laatste ongerechtigheden resteert de pure, ongeraffineerde 

oil, butyrospermum pakii 

(shea) butter, parfum, bht, benzyl salicylate, citronellol, limonene, eugenol, hexyl 

cinnamal, butylphenyl methylpropional, linaloolhydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

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