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Algemene informatie 

100% pure vaseline met rozengeur

verzorging van de huid en lippen. 

Vaseline beschermt en verzacht de huid en verzorgt kloven. Vaseline 

en droge huid. Een goed voorbeeld van het veelvuldige gebruik van deze zuivere vaseline is het 
insmeren van psoriasisplekken en eczeem. De jeuk verdwijnt en de nieu

Deze vaseline bevat een heerlijke rozengeur

haren. Smeer de scheiding en de randen van het haar in de nek en in het gezicht in met vaseline 

voordat de haren gekleurd worden. Dit voorkomt dat haarverf de hoofdhuid kleurt.

 

Afmetingen  7 × 7 × 4

Bestelling  100 ml 

Merk  Abzehk 

Herkomst  Duitsland

Ingrediënten  petrolatum jelly, olea europaea fruit oil, fragrance

Andere benamingen  Petroleum, petroleum jelly, petrolatum

Verpakking  Plastic pot met hersluitbare deksel
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_____________________________________ Informatieblad 

rozengeur van Abzehk is een zuivere en effectieve gel voor de dagelijkse 

 

Vaseline beschermt en verzacht de huid en verzorgt kloven. Vaseline versoepelt en kalmeert de schrale 

en droge huid. Een goed voorbeeld van het veelvuldige gebruik van deze zuivere vaseline is het 
insmeren van psoriasisplekken en eczeem. De jeuk verdwijnt en de nieuwe huid blijft soepel en zacht!

e bevat een heerlijke rozengeur en is ook ideaal om te gebruiken bij het kleuren van 

haren. Smeer de scheiding en de randen van het haar in de nek en in het gezicht in met vaseline 

voordat de haren gekleurd worden. Dit voorkomt dat haarverf de hoofdhuid kleurt.

7 × 7 × 4 cm 

Duitsland 

petrolatum jelly, olea europaea fruit oil, fragrance

Petroleum, petroleum jelly, petrolatum 

Plastic pot met hersluitbare deksel 
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voordat de haren gekleurd worden. Dit voorkomt dat haarverf de hoofdhuid kleurt. 
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