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Algemene informatie 

Lemon zeep van A3 is een extra sterke zeep met antibacteriële 

eigenschappen voor alle huidtypen. Met allantoïne en vitamine 

E. Geschikt voor gezicht en lichaam

 

Lemon zeep van A3 is een antibacteriële zeep met allantoïne en 

vitamine E. Allantoïne is een stof die van nature voorkom

tarwekiemen en smeerwortel (Symphytum officinale) en is dus 

100% plantaardig. Allantoïne stimuleert de celdeling en zorgt 

ervoor dat beschadigd weefsel hersteld wordt en dat nieuw 

weefsel aangemaakt kan worden. Het irriteert de huid niet, maar 

verzacht en beschermt en is daarmee ideaal voor mensen met 

een droge en gevoelige huid. 

 

Werkingen die aan allantoïne worden toegeschreven zijn o.a. de 

volgende: 

– Laat de huid er gezond uitzien; 

– Geneest wondjes; 

– Verzacht de huid; 

– Remt de zweetproductie; 

– Gaat irritatie tegen. 

 

 

Afmetingen  6 × 10 × 3,5 cm 

Bestelling  1 stuk zeep 100 gram

Merk  A3 Cosmetics 

Herkomst  Milaan, Italië 

Ingrediënten  Sodium palmate, sodium palm kernelate, water, palm kernel acid, parfum, 

glycerine, sodium chloride, allantoin, potassium azeloyl, diglicinate, tocopheryl 

acetate, triclocarban, propylene glycol, citric acid, lactic acid, tetrasodium edta, 

tetrasodium etidronate, CI77891 (titanium dioxide), XI77492 (ijzeroxide), CI47005 

(geel 10), citral, limonene, coumarin

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  kartonnen doos 
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extra sterke zeep met antibacteriële 

eigenschappen voor alle huidtypen. Met allantoïne en vitamine 

E. Geschikt voor gezicht en lichaam. 

Lemon zeep van A3 is een antibacteriële zeep met allantoïne en 

vitamine E. Allantoïne is een stof die van nature voorkomt in 

tarwekiemen en smeerwortel (Symphytum officinale) en is dus 

100% plantaardig. Allantoïne stimuleert de celdeling en zorgt 

ervoor dat beschadigd weefsel hersteld wordt en dat nieuw 

weefsel aangemaakt kan worden. Het irriteert de huid niet, maar 

t en beschermt en is daarmee ideaal voor mensen met 

Werkingen die aan allantoïne worden toegeschreven zijn o.a. de 

00 gram 

Sodium palmate, sodium palm kernelate, water, palm kernel acid, parfum, 

glycerine, sodium chloride, allantoin, potassium azeloyl, diglicinate, tocopheryl 

acetate, triclocarban, propylene glycol, citric acid, lactic acid, tetrasodium edta, 

tetrasodium etidronate, CI77891 (titanium dioxide), XI77492 (ijzeroxide), CI47005 

(geel 10), citral, limonene, coumarin 
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Sodium palmate, sodium palm kernelate, water, palm kernel acid, parfum, 

glycerine, sodium chloride, allantoin, potassium azeloyl, diglicinate, tocopheryl 

acetate, triclocarban, propylene glycol, citric acid, lactic acid, tetrasodium edta, 

tetrasodium etidronate, CI77891 (titanium dioxide), XI77492 (ijzeroxide), CI47005 
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