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Algemene informatie 

Verwarmende tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten 

tegengaat. 

Tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten 

tegen hoofdpijn, verstuiking en spier
de verkoudheid. 

Breng het aan op de aangetaste delen en masseer in ronddraaiende beweging. Masseren helpt de 

bloedcirculatie te verbeteren. Breng de balsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de knieën of 

een vleugje onder de neus. 

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, en niet gebruiken bij huidirritaties of allergieën.

Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Uits

kinderen houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelling  1 stuks 

Merk  Tianbing 

Herkomst  China 

Verpakking  metalen omhulsel met afneembare deksel
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_________________________________ Informatieblad 

Verwarmende tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten 

Tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten 

tegen hoofdpijn, verstuiking en spier- en gewrichtspijn, helpt tegen jeuk, kalmeert de huid en verlicht 

Breng het aan op de aangetaste delen en masseer in ronddraaiende beweging. Masseren helpt de 

beteren. Breng de balsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de knieën of 

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, en niet gebruiken bij huidirritaties of allergieën.

Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Uitsluitend voor uitwendig gebruik en buiten bereik van 

etalen omhulsel met afneembare deksel 
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Informatieblad tijgerbalsem 

Verwarmende tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten 

Tijgerbalsem is China’s best verkochte product dat hoofdpijn, kou en rugklachten tegengaat. Effectief 

en gewrichtspijn, helpt tegen jeuk, kalmeert de huid en verlicht 

Breng het aan op de aangetaste delen en masseer in ronddraaiende beweging. Masseren helpt de 

beteren. Breng de balsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de knieën of 

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, en niet gebruiken bij huidirritaties of allergieën. 

luitend voor uitwendig gebruik en buiten bereik van 
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