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Algemene informatie 

100% Puur koudgeperste cacaoboter voor een heerlijke verzorging van 

de huid. 

Cacaobonen worden voor veel verschillende toepassingen gebruikt, denk 

aan cosmetica en chocolade. 

Cacaoboter is een uitstekend middel om de droge en ruwe huid mee te 

hydrateren. De boter bevat vitamine E en K. Vitamine E is een antioxidant 

en helpt om huidveroudering tegen te gaan. Verder bevat cacaoboter 

polyfenolen, een stof wat de aanmaak van collageen stimuleert. Dit heeft 

een vermindering van rimpels en meer elasticiteit van de huid als gevolg.

Cacaoboter heeft dankzij haar ‘cacao polyphenol’ juist een positief effect 

op huidaandoeningen. Van eczeem tot psoriasis, welke huidirritatie je ook 

hebt, met een gerust hart kan je cacaoboter gebruiken. Een 

vochtregulerende, verzachtende allemansvriend vo

zaden van de cacaoboomvrucht wordt gemaakt. Niet alleen een verzorgingsfavoriet van velen vanwege 

haar effectieve werking tegen huidveroudering 

wordt verbeterd-, maar ook door haar tr

Antioxidanten in cacaoboter kan ons lichaam ervoor zorgen dat de huid beter wordt gevoed en het zo 

soepel mogelijk wordt gehouden, waardoor littekens, striae en psoriasisschilfers verminderen. De huid 

blijft beter gehydrateerd! 

Toepassing 

Cacaoboter is een vrij harde lichaamsboter met een smeltpunt van 35 graden. Door de boter op je 

lichaam te masseren, smelt het als vanzelf en is het ook geschikt om als lipbalsem te gebruiken. Na 

het douchen valt het gebruik van cacaoboter ook aan te b

douchen. Het smeert de cacaoboter beter uit en trekt het snel in. Door cacaoboter te smeren, worden 

droge en ruwe plekjes weer van voldoende vocht voorzien. Een soepele en zijdezachte huid is het 

prettige gevolg van deze boter. 

Heb je liever dat de cacaoboter vloeibaar is, dan raden we je aan een bepaalde hoeveelheid op te 

warmen. Plaats een schaaltje met cacaoboter in een magnetron of in een pan heet water zodat de 
boter tot een vloeibare substantie smelt. 

Achtergrond & Geschiedenis 

Cacaoboter wordt gemaakt van cacaobonen die groeien in de vruchten 

van de cacaoboom, de Theobroma cacao. De boom komt van oorsprong 

uit het Amazone- en Orinokogebied in Brazilië.

De boom wordt 4 tot 8 meter hoog en de vruchten waar de zaden in 

zitten, hebben de vorm van een augurk. Zodra de vruchten voorzichtig 

van de boom zijn verwijderd, om te voorkomen dat er geen nieuwe 

vruchten meer groeien, worden direct de zaden verwijderd uit de vrucht. Het moet voorkomen dat de 

zaden gaan kiemen en daarmee onbruikbaar worden. De bonen worden geroosterd en vervolgens 

gecentrifugeerd of geperst. Het vet wat bij dit proces vrij komt, wordt cacaoboter genoemd.

Afmetingen  7 x 7 x 8 cm 

Bestelling  200 gram 

Merk  A & M 

Herkomst  Ghana 

Ingrediënten  Theobroma Cacao Seed Butter

Houdbaarheid  12 maanden na in gebruikname

Verpakking  Plastic pot met hersluitbare deksel
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100% Puur koudgeperste cacaoboter voor een heerlijke verzorging van 

Cacaobonen worden voor veel verschillende toepassingen gebruikt, denk 

Cacaoboter is een uitstekend middel om de droge en ruwe huid mee te 

hydrateren. De boter bevat vitamine E en K. Vitamine E is een antioxidant 

veroudering tegen te gaan. Verder bevat cacaoboter 

polyfenolen, een stof wat de aanmaak van collageen stimuleert. Dit heeft 

een vermindering van rimpels en meer elasticiteit van de huid als gevolg.  

Cacaoboter heeft dankzij haar ‘cacao polyphenol’ juist een positief effect 

op huidaandoeningen. Van eczeem tot psoriasis, welke huidirritatie je ook 

hebt, met een gerust hart kan je cacaoboter gebruiken. Een 

vochtregulerende, verzachtende allemansvriend vol vitamine E die van 

zaden van de cacaoboomvrucht wordt gemaakt. Niet alleen een verzorgingsfavoriet van velen vanwege 

haar effectieve werking tegen huidveroudering – doordat de bloedtoevoer door cacaoboter gebruiken 

, maar ook door haar tropische chocolade-achtige geur. 

Antioxidanten in cacaoboter kan ons lichaam ervoor zorgen dat de huid beter wordt gevoed en het zo 

soepel mogelijk wordt gehouden, waardoor littekens, striae en psoriasisschilfers verminderen. De huid 

Cacaoboter is een vrij harde lichaamsboter met een smeltpunt van 35 graden. Door de boter op je 

lichaam te masseren, smelt het als vanzelf en is het ook geschikt om als lipbalsem te gebruiken. Na 

het douchen valt het gebruik van cacaoboter ook aan te bevelen omdat je lichaam warm is na het 

douchen. Het smeert de cacaoboter beter uit en trekt het snel in. Door cacaoboter te smeren, worden 

droge en ruwe plekjes weer van voldoende vocht voorzien. Een soepele en zijdezachte huid is het 

Heb je liever dat de cacaoboter vloeibaar is, dan raden we je aan een bepaalde hoeveelheid op te 

warmen. Plaats een schaaltje met cacaoboter in een magnetron of in een pan heet water zodat de 
boter tot een vloeibare substantie smelt.  

Cacaoboter wordt gemaakt van cacaobonen die groeien in de vruchten 

van de cacaoboom, de Theobroma cacao. De boom komt van oorsprong 

en Orinokogebied in Brazilië. 

De boom wordt 4 tot 8 meter hoog en de vruchten waar de zaden in 

zitten, hebben de vorm van een augurk. Zodra de vruchten voorzichtig 

van de boom zijn verwijderd, om te voorkomen dat er geen nieuwe 

en direct de zaden verwijderd uit de vrucht. Het moet voorkomen dat de 

zaden gaan kiemen en daarmee onbruikbaar worden. De bonen worden geroosterd en vervolgens 

gecentrifugeerd of geperst. Het vet wat bij dit proces vrij komt, wordt cacaoboter genoemd.

Theobroma Cacao Seed Butter 

12 maanden na in gebruikname 

Plastic pot met hersluitbare deksel 
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zaden van de cacaoboomvrucht wordt gemaakt. Niet alleen een verzorgingsfavoriet van velen vanwege 

doordat de bloedtoevoer door cacaoboter gebruiken 

Antioxidanten in cacaoboter kan ons lichaam ervoor zorgen dat de huid beter wordt gevoed en het zo 

soepel mogelijk wordt gehouden, waardoor littekens, striae en psoriasisschilfers verminderen. De huid 

Cacaoboter is een vrij harde lichaamsboter met een smeltpunt van 35 graden. Door de boter op je 

lichaam te masseren, smelt het als vanzelf en is het ook geschikt om als lipbalsem te gebruiken. Na 

evelen omdat je lichaam warm is na het 

douchen. Het smeert de cacaoboter beter uit en trekt het snel in. Door cacaoboter te smeren, worden 

droge en ruwe plekjes weer van voldoende vocht voorzien. Een soepele en zijdezachte huid is het 

Heb je liever dat de cacaoboter vloeibaar is, dan raden we je aan een bepaalde hoeveelheid op te 

warmen. Plaats een schaaltje met cacaoboter in een magnetron of in een pan heet water zodat de 

en direct de zaden verwijderd uit de vrucht. Het moet voorkomen dat de 

zaden gaan kiemen en daarmee onbruikbaar worden. De bonen worden geroosterd en vervolgens 

gecentrifugeerd of geperst. Het vet wat bij dit proces vrij komt, wordt cacaoboter genoemd. 
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