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Algemene informatie 

Margo neem zeep met pure neemolie zoals zeep in India 

handmatig gemaakt wordt. 

 

Margo neemzeep wordt gemaakt van zuivere neemolie die 

gemalen wordt uit de zorgvuldig geselecteerde bladeren en 

zaden van de neemboom. Het bevat 35 biologisch actieve 

principes, en bevat antibacteriële en antischimmel 

eigenschappen. 

Margo neemzeep bevat vitamine E en andere essentiële 

aminozuren, waardoor het een uitstekende natuurlijke 

vochtinbrengende basis voor de huid is die de natuurlijke 

vochtbalans herstelt voor een gezon

Neem is een veel gebruikte plant in Zuidoost

in India, en heeft antibacteriële eigenschappen die diep 

reinigt en de huid beschermt. 

 

 

 

 

 

 

Afmetingen  6 × 10 × 3.5 cm 

Bestelling  1 stuk zeep 100 gram

Merk  Jyothy Laboratories ltd.

Herkomst  Mumbai, India 

Ingrediënten  sodium palmate, sodium palm kernelate / cocoate / laurate, sodium zeep van 

neemolie, water, talk, parfum, sodium chloride, petroleum jelly, lauric acid, disodium 

EDTA, disodium etidronate, lanolin, paraffine, vitamine E acetate, glyceryl

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  Papieren wikkel 
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Margo neem zeep met pure neemolie zoals zeep in India 

Margo neemzeep wordt gemaakt van zuivere neemolie die 

gemalen wordt uit de zorgvuldig geselecteerde bladeren en 

zaden van de neemboom. Het bevat 35 biologisch actieve 

, en bevat antibacteriële en antischimmel 

Margo neemzeep bevat vitamine E en andere essentiële 

aminozuren, waardoor het een uitstekende natuurlijke 

vochtinbrengende basis voor de huid is die de natuurlijke 

vochtbalans herstelt voor een gezonde en schone huid. 

Neem is een veel gebruikte plant in Zuidoost-Azië, met name 

in India, en heeft antibacteriële eigenschappen die diep 

1 stuk zeep 100 gram 

Jyothy Laboratories ltd. 

sodium palmate, sodium palm kernelate / cocoate / laurate, sodium zeep van 

neemolie, water, talk, parfum, sodium chloride, petroleum jelly, lauric acid, disodium 

EDTA, disodium etidronate, lanolin, paraffine, vitamine E acetate, glyceryl
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sodium palmate, sodium palm kernelate / cocoate / laurate, sodium zeep van 

neemolie, water, talk, parfum, sodium chloride, petroleum jelly, lauric acid, disodium 

EDTA, disodium etidronate, lanolin, paraffine, vitamine E acetate, glyceryl 
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