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Algemene informatie 

Verzorgende handgel met aloë vera. Reinigt de 

het gebruik van water of zeep. 

Aloë vera staat al lang bekend om de geneeskrachtige en helende 

werking. In de gel van het aloë-veraplantje zit een geringe 

concentratie anthraquinone. Dit werkt pijnstillend, antibacterieel 

en doodt schimmels en geeft een aangename verkoeling bij een 

rode, geïrriteerde, of jeukende huid.

gevoelige huid. 

De Aloë vera gel moet ongeveer een halve minuut intrekken voor 

je gezicht weer “droog” aanvoelt. Daarna voelt het erg 

aangenaam en binnen een week smeren zal de huid er duidelijk 

rustiger en veel zachter uitzien. 

Het bied een verkoelend effect en aangename geur, plakt niet, en 

bevat geen parabenen, alcohol of enige parfum.

Alleen voor uitwendig gebruik. 

Achtergrond & Geschiedenis 

De aloë vera komt uit Noord-Afrika waar het een woestijnplant is. Met hun puntige en stekelige 

bladeren lijken aloë’s op vetplanten of cactussen, maar het zijn lelieachtigen, net als de ui, de 

knoflook, de tulp en de uiteraard de lelie.

De naam aloë komt waarschijnlijk van het Arabische woord alloeh wat schitterende, bittere substantie 

betekent. Vera betekent waar en dat duidt op het feit dat deze soort de ware soort is die je moet 
gebruiken omdat het de meeste medicinale eigenschappen heeft.

In Sumerische kleitabletten van 2200 jaar voor Christus wordt aloë vera genoemd 

als geneeskrachtige plant. De oude Egyptenaren kenden eveneens verschillende 

medische recepten met daarin aloë vera. Hippocrates en Dioscorides, twee 

geneesheren uit het oude Griekenland, gebrui
maagklachten, obstipatie, jeuk, wonden en zonnebrand.

 

 

 

 

Afmetingen  4,5 x 7 x 16 cm 

Bestelling  100 ml 

Merk  Mascot Europe BV

Herkomst  Nederland 

Ingrediënten  Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aqua, Butylene Glycol,

Hydrogenated, Triethanolamine, Disodium EDTA, Alcohol, Carbomer, Castor Oil, 

Parfum, DMDM Hydantoin, Geraniol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 

Cinnamal 

Houdbaarheid  6 maanden houdbaar na in gebruikname

Verpakking  Plastic tube met hersluitbare dop
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Verzorgende handgel met aloë vera. Reinigt de handen zonder 

Aloë vera staat al lang bekend om de geneeskrachtige en helende 

veraplantje zit een geringe 

concentratie anthraquinone. Dit werkt pijnstillend, antibacterieel 

n geeft een aangename verkoeling bij een 

rode, geïrriteerde, of jeukende huid. Heerlijk en geweldig voor de 

De Aloë vera gel moet ongeveer een halve minuut intrekken voor 

je gezicht weer “droog” aanvoelt. Daarna voelt het erg 

innen een week smeren zal de huid er duidelijk 

Het bied een verkoelend effect en aangename geur, plakt niet, en 

bevat geen parabenen, alcohol of enige parfum. 

Afrika waar het een woestijnplant is. Met hun puntige en stekelige 

bladeren lijken aloë’s op vetplanten of cactussen, maar het zijn lelieachtigen, net als de ui, de 

knoflook, de tulp en de uiteraard de lelie. 

chijnlijk van het Arabische woord alloeh wat schitterende, bittere substantie 

betekent. Vera betekent waar en dat duidt op het feit dat deze soort de ware soort is die je moet 
gebruiken omdat het de meeste medicinale eigenschappen heeft. 

tabletten van 2200 jaar voor Christus wordt aloë vera genoemd 

als geneeskrachtige plant. De oude Egyptenaren kenden eveneens verschillende 

medische recepten met daarin aloë vera. Hippocrates en Dioscorides, twee 

geneesheren uit het oude Griekenland, gebruikte de plant als geneesmiddel tegen 
maagklachten, obstipatie, jeuk, wonden en zonnebrand. 

 

Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, PEG

Hydrogenated, Triethanolamine, Disodium EDTA, Alcohol, Carbomer, Castor Oil, 

Parfum, DMDM Hydantoin, Geraniol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 

maanden houdbaar na in gebruikname 

met hersluitbare dop 
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Afrika waar het een woestijnplant is. Met hun puntige en stekelige 

bladeren lijken aloë’s op vetplanten of cactussen, maar het zijn lelieachtigen, net als de ui, de 

chijnlijk van het Arabische woord alloeh wat schitterende, bittere substantie 

betekent. Vera betekent waar en dat duidt op het feit dat deze soort de ware soort is die je moet 

tabletten van 2200 jaar voor Christus wordt aloë vera genoemd 

als geneeskrachtige plant. De oude Egyptenaren kenden eveneens verschillende 

kte de plant als geneesmiddel tegen 

Glycerin, PEG-40 

Hydrogenated, Triethanolamine, Disodium EDTA, Alcohol, Carbomer, Castor Oil, 

Parfum, DMDM Hydantoin, Geraniol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
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