
B A L M  T O  O I L  5 0 0 M L   
 

LICHAAMSVERZORGENDE BALSEM DIE IN EEN DROGE OLIE 
VERANDERT BIJ  HET AANBRENGEN OP DE HUID  

  
Deze emolliërende formule verrijkt met pre- en probiotica voedt en hydrateert de huid diepgaand en 
werkt kalmerend. Geschikt voor alle huidtypes, waaronder zeker ook zeer droge huid of huid met 
neiging tot atopie.  

De innovatieve textuur van crème die verandert in een olie bij huidcontact, geeft een unieke ervaring 
bij het gebruik van deze Balm to Oil. Absorbeert heel snel en voelt niet vettig aan.  

Voordelen 

• Herstelt de barrièrefunctie van de huid en voorkomt vochtverlies en uitdroging van de huid. 

• Brengt het microbioom weer in evenwicht dankzij de bijdrage van pre-en probiotica. 

• Een unieke sensatie van een innovatieve balsemtextuur die bij contact met de huid verandert 
in een droge olie 

Hoofdbestanddelen  

• Prebiotica 1%: Stimuleert de groei van de goede huidbacteriën, en houdt het microbioom van de 
huid in balans.   

• Natural Moisturising Factor 1%: Verschillende ingrediënten die van nature in de 
huidlaag aanwezig zijn en het huidhydratatie niveau herstellen  

• Vitamine F 1%: een combinatie van omega 3 en 6 vetzuren die heel gunstig zijn bij 
huidproblemen zoals droge huid of eczeem.  

• Inca inchi en chia olie 0.5%: bevat een grote concentratie aan omega 3,6 en 9 
vetzuren. Vermindert droogheid, verbetert de elasticiteit en zachtheid van de huid. 

• Ceramiden 0.3% : van nature in de huid aanwezige vetzuren die de huidbarrière 
beschermen tegen vochtverlies.  

• Probiotica 0.5%: Bacteriële fragmenten met een gunstig effect op de gezondheid van de huid  



Gebruik 
Voor dagelijks gebruik. Zachtjes inmasseren tot het product volledig is opgenomen. 
Ervaar de #OILCARE EXPERIENCE samen met Babé Oil Soap.  
 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers: 

95% De huid is meer gehydrateerd   

90% Vermindering van droogte en trekkerig gevoel 

86% Biedt onmiddellijk comfort  

 
Product info  
Inhoud: 500 ml 

CNK: 4474-102 

Publieksprijs: € 34.95 

Met oliën van uitsluitend plantaardige oorsprong  

Aangepaste pH 

Zeer hoge huidtolerantie 

Dermatologisch getest 

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

3711-785 Body OIL SOAP WATER-FREE 

4472-056 Body REPAIR HAND CREAM 

4472-064 Body REPAIR FOOT CREAM 

 

  


