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Algemene informatie 

Lime olie (limoen olie) van Mamado heeft een frisse en lichtzoete geur en 

is daarmee uitermate geschikt voor in 
De geur is verfrissend, heeft een verkwikkend effect

Limoen olie (Citrus aurantifolia) komt van de koude persing van de 

limoenvrucht. Ideaal om te gebruiken in een verstuiver of aroma diffuser 

voor een vrolijke en stimulerende geur en om de kamer heerlijk te laten 
ruiken. Houdt insecten op afstand. 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie.

 

 

Achtergrond & geschiedenis 

Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus) is een grassoort afkomstig uit Guatamala. De citroengras olie is 

op meerdere manieren te gebruiken, zoals voor persoonlijke verzorging als huid

heerlijk om toe te voegen aan een warm bad of een voetenbad

Bij verkoudheid of andere luchtwegproblemen kan de geur en damp verlichten en vastzittend slijm 

helpen los te krijgen. Lemongrass olie kan ook verdampt worden in bijvoorbeeld een aroma diffuser 

voor een heerlijk fris ruikende kamer, gaat rookgeur tegen 

 

 

 

 

 

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) 

citrus aurantifolia oil

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

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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Lime olie (limoen olie) van Mamado heeft een frisse en lichtzoete geur en 

is daarmee uitermate geschikt voor in een verstuiver of aroma diffuser. 
De geur is verfrissend, heeft een verkwikkend effect. 

Limoen olie (Citrus aurantifolia) komt van de koude persing van de 

Ideaal om te gebruiken in een verstuiver of aroma diffuser 

or een vrolijke en stimulerende geur en om de kamer heerlijk te laten 

bruik en niet geschikt als consumptie. 

Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus) is een grassoort afkomstig uit Guatamala. De citroengras olie is 

te gebruiken, zoals voor persoonlijke verzorging als huid

heerlijk om toe te voegen aan een warm bad of een voetenbad.  

Bij verkoudheid of andere luchtwegproblemen kan de geur en damp verlichten en vastzittend slijm 

helpen los te krijgen. Lemongrass olie kan ook verdampt worden in bijvoorbeeld een aroma diffuser 

voor een heerlijk fris ruikende kamer, gaat rookgeur tegen en houdt insecten op afstand.

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

citrus aurantifolia oil, citral, geraniol, limonene,n linalool 

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

Glazen fles met hersluitbare dop 
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Informatieblad Limoenolie  

 

Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus) is een grassoort afkomstig uit Guatamala. De citroengras olie is 

te gebruiken, zoals voor persoonlijke verzorging als huid- en massageolie en 

Bij verkoudheid of andere luchtwegproblemen kan de geur en damp verlichten en vastzittend slijm 

helpen los te krijgen. Lemongrass olie kan ook verdampt worden in bijvoorbeeld een aroma diffuser 

en houdt insecten op afstand. 

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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