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Verzorgingsproducten :  

Referentie Afbeelding Product Prijs  

202034  
  

Lippenbalsem  
 
Ingrediënten : bijenwas, weegbree 
maceraat, propolis en honing. 

 
 
 
 
 
  

                      € 3,00    stuk 
                      
  

202035 
 

Lippenbalsem met pepermunt 
 
Voor gekloven lippen. 
Ingrediënten : bijenwas, honing, 

weegbree maceraat, teatree, 
lavendel en pepermunt. 
 
 
 
  

                       € 3,50   stuk 
                    

202036 
 

Lippenbalsem met sinaas 
 
Voor droge lippen. 

Ingrediënten : bijenwas, honing, 
abrikozenpitolie, teatree, zoete 
sinaas en geranium. 
 
 
  

                        € 3,50  stuk 
                  

    

 
202037 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

  

 
Uiercrème met koninginnenbrij 
500ml met pomp 
 

Bodycrème, goed voor heel het 
lichaam. Gaat de huid voeden en 
verzachten. 

                       € 10,00  stuk   
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202038  
 
 
 

 
 
 

 Goudsbloemcrème 300 ml 
 
Helpt bij huidaandoeningen, werkt 
op spieren, stelpt bloed, werkt 
verzachtend. 
 

                      €  12,00  stuk 
          

202039  
 
 
 

 
 

 Propoliszeep 
 
Zeep voor heel het lichaam ook op 
intieme delen. Werkt reinigend, 

zonder geur- en kleurstoffen. 
 
 

                      €  5,00  stuk 
          

 
 
202040 

 
  

 
 
Reinigende vloeibare zeep 
300ml 
 
Ontdek de actieve combinatie van 

Propolis en Rozemarijn in deze 
100% natuurlijke handzeep 
gemaakt van olijfolie! 
Voor de zachtheidheid van je 
handen heeft Propolia speciaal deze 
gel gemaakt met zuiverende 
frisheid en een natuurlijke geur. 
 
 

  

                  
        
                      € 7,90  stuk   
           
      

202041  
  

Huidverzorgende gel 300ml 
 
Propolia's "SOS Skin Care" gel® 
combineert alle voordelen van de 
natuur, om de gehavende huid te 
kalmeren en te herstellen naar hun 
comfort. Schaafwonden, voor 
wonden na een val of stoot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       € 10,90  stuk   
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202046   Wond reiniger 250 ml  
SanoSkin®-Cleanser  
 

Is een waterige oplossing om 
wonden te reinigen (Medisch 
hulpmiddel). Moderne 
wondbehandeling beveelt aan om 
wonden steeds te reinigen met 
fysiologische zoutoplossing 
gemengd met milde detergenten. 
Hierdoor worden vetten en eiwitten 
aanwezig in het wondvocht sneller 
opgelost en worden ze efficiënt 

verwijderd. De sanoskin cleanser 
bevat ook glycerine waardoor het 
ook de omliggende huid spaart. 
Polysorbaat lost eiwitten en vetten 
snel op en de chloorhexidine zorgt 
dat er geen micro-organismen 
kunnen ontwikkelen in de oplossing 
bij een eventuele contaminatie. 
  

                       € 6,70  stuk   
                

 
202047 

  Honingzalf voor wonden 
SANOSKIN MELLADERM PLUS 
50gr 
 Is ontwikkeld speciaal voor wonden 
met necrose of fibrineus beslag. Dit 
product is reeds 10 jaar wereldwijd 
op de markt en is een klassieker 
onder de honing-wondverbanden. 

De toepassing van honing voor 

wonden is reeds meer dan 2000 jaar 

beschreven. Omdat 100% honing 

erg pijnlijk is (het zuigt sterk op de 

wonde) werd het reeds in de oudheid 

gemengd met vetten en andere 

stoffen.Melladerm Plus bevat 45% 

ruwe eco honing en helpt om de 

bacteriën in een wonde onder 

controle te houden.   

                  
                     € 15,35  stuk   
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202048   Pleisters 5stuks 

SanoSkin First wondpleister 

(ovaal 7.4 x 4.5 cm) 

SanoSkin®First  

is  ontwikkeld om kleine 

oppervlakkige wonden snel en 

efficiënt te verzorgen. Ideaal bij 

kinderen en gemakellijk mee te 

nemen op reis. 

Kleine snijwonden, blaren, 

brandwondjes e.d. zijn in een 

handomdraai bedekt en afgesloten. 

Het verband kan tot 8 dagen blijven 

zitten en is gemakkelijk te 

verwijderen. 

SanoSkin® First is gemakkelijk aan 

te brengen en kan tot 8 dagen ter 

plaatse blijven.  Zwemmen, 

douchen, baden is mogelijk omdat 

de filmlaag rondom de wond afsluit.  

                       € 6,10  stuk   

                

 
 
202049 

   
 

MELLADERM PLUS TULLE 

10 x 10 cm 

Melladerm® PLUS TULLE 

Is soms meer gebruiksvriendelijker 

dan een tube en wordt soms 

gebruikt om holtes op te vullen en 

aldus een beter contact met de 

wondbodem te bekomen. De 

combinatie van Tulle en een tube 

wordt gewaardeerd door de 

wondzorg-

professionals..Oppervlakkige 

wonden met een gematigde 

wondvochtproductie zijn een ideale 

indicatie voor Melladerm® Plus 

Tulle. Gebruik maximaal 48 uren. 

Er zitten 10 verbanden in 1 doos. 

 

 

                      
 
                       € 13,10  stuk   
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202051   INTENSIEVE DAGCREME  50 ML 

Met 6% koninginnenbrij gehalte, dit 

is een hoge dosis en rijke intensieve 

crème. Het verbetert de kwaliteit 

van de huid en vervaagt 

tegelijkertijd kleine rimpels. 

                       € 34,90  stuk   

                

 

202052   HYDRATERENDE DAGCREME 50 

ML 

Deze exclusieve en revitaliserende 

gezichtscrème bevat Q10, 

appelverse cellen en 3% jelly royal. 

Het bevordert celregeneratie en 

stimuleert celdeling. De snel 

bewegende hydratatie ruikt licht 

oranje en hydrateert tot 12 uur. 

Geschikt voor elk huidtype. Dag en 

na zorg in één. Altijd van toepassing 

op de gereinigde huid. 

In individuele gevallen kunnen 

allergische reacties optreden 

(bijvoorbeeld roodheid of jeuk), dus 

u vooraf testen op een onopvallend 

huidgebied. 

                         € 39,90  stuk   
            

202053 

  

GEZICHTSCREME ROYAL ROSES 

50ml 

Deze gezichtscrème is bijzonder 

geschikt voor een gevoelige huid en 

bevat 2% verse gelei royale.Het 

heeft een kalmerend effect en 

beweegt in de tijd. Het is een 

      € 29,90  stuk   
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natuurlijk product dat geschikt is 

voor elk huidtype als dag- en 

nachtcrème. Het moet worden 

toegepast op de gereinigde huid in 

de ochtend en avond. 

 

202054   ROYAL SERUM 30ml 

Voor rond de ogen. Reactiveert de 

elasticiteit van de huid en verhoogt 

de aanscherping met micro-zaad 

extract en bloem extracten. 

Tegelijkertijd versnellen natuurlijke 

diepe peptiden de regeneratie van 

het onderliggende weefsel. 

Celvernieuwing wordt aanzienlijk 

verhoogd door de epigen van het 

voer van de koningin. Natuurlijk 

bijengif bevordert spiercontractie en 

bevordert weefselcirculatie. 

 

      € 49,90  stuk   
            

202055   REVI DAG-EN 
NACHTCREME 100ml 
REVI  

crème is een top cosmetisch 
product  We hebben de Revi 
crème ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met chirurgen, 

dermatologen en 
verpleegkundigen die ons 
advies en feedback gaven 
tijdens de ontwikkeling. 

Revitaliserende huidcrème op 
basis van een UNIEK repair-
complex met zeer hoge dosis 
Vitamine E en 

Desamidocollagen, aangevuld 
met Macadamia olie, 
Glycerine en Soya, Shea 
butter, Calendula, Vitamine E, 
Hyaluronzuur en honing. 

Unieke High Tech-formule, 

      € 35,00  stuk   
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met natuurlijke 
werkstoffen.             
Voor huidherstel, regeneratie 
van de huid, herstel van het 
biologisch evenwicht en 

vertragen van de 
huidveroudering. 
Een crème met een 
biologische herstelformule, 

voor een optimaal 
functioneren van de huid. 

 
 

202056   REVI DAG-EN 
NACHTCREME luxe 
uitvoering 
  

We hebben de Revi crème 
ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met chirurgen, 
dermatologen en 
verpleegkundigen die ons 

advies en feedback gaven 
tijdens de ontwikkeling. 
Revitaliserende huidcrème op 
basis van een UNIEK repair-

complex met zeer hoge dosis 
Vitamine E en 
Desamidocollagen, aangevuld 
met Macadamia olie, 

Glycerine en Soya, Shea 
butter, Calendula, Vitamine E, 
Hyaluronzuur en honing. 
Unieke High Tech-formule, 

met natuurlijke 
werkstoffen.             
Voor huidherstel, regeneratie 
van de huid, herstel van het 
biologisch evenwicht en 

vertragen van de 
huidveroudering. 
Een crème met een 

      € 19,95  stuk   
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biologische herstelformule, 
voor een optimaal 
functioneren van de huid. 
 

 


