
BEWAREN
Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTEN
Helianthus annuus (zonnebloemwas), Astrocaryum 
murumuru-zaadboter, caprylic/capric triglyceride, 
Helianthus annuus (zonnebloemolie), Rubus idaeus 
(frambozenolie), Ricinus communis (wonderolie), 
Simmondsia chinensis ( jojoba-olie), Sclerocarya 
birrea (marula-olie), Persea gratissima (avocado-
olie), Argania spinosa (arganolie), Rhus verniciflua-
wax, Passiflora edulis (passievruchtolie), tocopherol, 
Rosa canina (rozenbottelextract), Punica granatum 
(granaatappelolie), glycerine, Hippophae rhamnoides 
(duindoornolie), Cymbopogon martini* (palmarosa-
olie), Pogostemon cablin* (patchouli-olie), Coriandrum 
sativum* (korianderolie), Commiphora myrrha* (mirre-
olie), Vitis vinifera (druivenpitextract), Citrus aurantium 
bergamia* (bergamotolie, furanocumarine-vrij) , 
Daucus carota sativa* (wortelzaadolie), Melaleuca 
alternifolia* (teatree-olie), ascorbylpalmitaat, 
Cananga odorata* (ylang-ylangolie), Pelargonium 
graveolens* (geraniumolie), Rosa damascena* 
(rozenolie)*.

*100% pure etherische olie 

Bevat ingrediënten van soja. 

PRODUCTBESCHRIJVING
Rose Ointment verzorgt en hydrateert de huid met 
plantaardige ingrediënten en zuivere etherische  
oliën zoals rozenolie, teatree-olie en ylang-ylangolie. 
Deze handige crème is zeer veelzijdig en kan gebruikt 
worden om de lippen, nagelriemen, ellebogen, knieën 
en andere droge plekken te verzorgen. Rozenolie 
verbetert de structuur van de huid, terwijl teatree-olie 
(Melaleuca Alternifolia) ruwe huid verzorgt en verzacht.

 
BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
Zonnebloemwas, zonnebloemolie, jojoba-olie, 
frambozenolie, avocado-olie, rozenolie, teatree-olie, 
ylang-ylangolie

 
FUNCTIES & VOORDELEN
• Verzorgt, hydrateert en verzacht de droge huid. 

• Versoepelt de huid en herstelt de vochtbarrière. 

• Laat de huid er gezonder uitzien. 

• Geformuleerd voor de gevoelige huid. 

• Langdurige hydratatie. 

• Veelzijdig en makkelijk in gebruik. 

• Geformuleerd zonder parabenen, ftalaten, 
petrochemicaliën, dierlijke ingrediënten, 
kunstmatige conserveringsmiddelen en  
kunstmatige geur- of kleurstoffen. 

• Veganistisch en niet op dieren getest. 

 
AANBEVOLEN GEBRUIK
• Breng aan op de lippen, nagelriemen, ellebogen, 

knieën of andere droge plekken. 

 
INSTRUCTIES
Breng aan zoals gewenst. Kan gebruikt worden met of 
zonder etherische olie. Als je etherische olie gebruikt, 
dien je deze eerst aan te brengen.

 
WAARSCHUWING
Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik.
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ROSE OINTMENT

V. Bevat Rose Ointment gluten of andere ingrediënten 
afkomstig van gluten?

A. Er zijn geen ingrediënten die gluten bevatten, maar 
het product is niet getest of glutenvrij verklaard. 

 
V. Zijn er lichaamsdelen die ik moet vermijden bij het 
gebruik van Rose Ointment?

A. Rose Ointment kan zoals gewenst aangebracht 
worden op de huid. Vermijd gebruik op huid geïrriteerd 
door warmte. 

 
V. Is Rose Ointment vegetarisch en/of veganistisch?

A. Ja, Rose Ointment is zowel vegetarisch als 
veganistisch. 

 

V. Rose Ointment ziet er hard en wasachtig uit.  
Is dit normaal?

A. Ja, dit is normaal. De crème wordt als warme vloeistof 
in de pot gegoten. Deze vloeistof koelt af tot een harde, 
wasachtige substantie. De substantie verandert door de 
warmte van de vingers in een crème. 

 
V. Waar wordt Rose Ointment geproduceerd?

A. Rose Ointment wordt in de Verenigde Staten 
geproduceerd. 

VEELGESTELDE VRAGEN
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