
ALGEMENE INFORMATIE

Houdbaarheid

Naam van de exploitant: Weleda

Merknaam: Weleda

Etikettekst (NL) (nl): ARNICA MASSAGEOLIE

Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): ARNICA MASSAGEOLIE

Biologisch: Ja

Biolabel: 

Nutrionele Analyse per 100g

Allergenen volgens Verordening 1169/2011

Allergenendisclaimer Akkoord

Land van oorsprong: BE

Origine van de grondstof(fen): DE - Germany

Productkenmerken

Te gebruiken bij het sporten door voor de inspanning dun aan te brengen 
en na de inspanning voor een uitgebreide, langzame massage. Als 
lichaamsverzorging te gebruiken door na het douchen of een bad op de 
nog vochtige huid aan te brengen. Giet enkele druppels in de handpalm en 
wrijf beide handpalmen tegen elkaar. Verdeel de olie over het hele lichaam 
tot deze helemaal opgenomen is.

Gebruiksaanwijzing (nl)

Bewaarvoorwaarden na openen

Houdbaarheid na productie (dagen) 720
Min. houdbaarheid bij levering (dagen) 53

Beschrijving: Verwarmt en ontspant de spieren: (1) stimulering van de doorbloeding, (2) voor ontspannen en 
soepele spieren en (3) met verwarmend effect. Bij gebruik voor het sporten helpt Arnica Massageolie 
spierkrampen en stijfheid voorkomen. Na lichamelijke inspanning zorgt het verwarmende effect van de olie 
ervoor dat de spieren goed ontspannen. Tegelijkertijd wordt de natuurlijke regeneratie van de huid 
gestimuleerd, waardoor deze gezond en elastisch blijft. Ook bij stijve nek en schouders brengt Arnica 
Massageolie verlichting. Dit product wordt dan ook sterk aanbevolen door fysiotherapeuten en sportartsen.
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Productkenmerken - Alcoholische dranken

Type wijn
Oogst

Productkenmerken - Baby- en kindervoeding

Geschikte leeftijd

Productkenmerken - Oliën en vetten

Kwaliteitskenmerken

Productkenmerken - Vis

Schelp- en schaaldieren

Productkenmerken - Zuivelproducten

Soort melk
Warmtebehandeling van de melk
Ferment(en)
Melkzuur
Yoghurt - wettelijke verkoopsbenaming

Bijzondere specificaties - non food

Composition (fr) Huile de tournesol  Huile d’olive  Parfum 1  Extrait de 
fleur d’arnica  Extrait de feuilles de bouleau  Limonène 

1  Linalol 1  Géraniol 1  Coumarine 1
Samenstelling (nl) Zonnebloemolie  Olijfolie  Compositie van natuurlijke 

etherische oliën 1  Extract van arnicabloem  
Berkenbladextract  Limoneen 1  Linalool 1  Geraniol 1  

Coumarin 1
Gebruiksvoorschrift (nl) Te gebruiken bij het sporten door voor de inspanning 

dun aan te brengen en na de inspanning voor een 
uitgebreide, langzame massage. Als 

lichaamsverzorging te gebruiken door na het douchen 
of een bad op de nog vochtige huid aan te brengen. 
Giet enkele druppels in de handpalm en wrijf beide 
handpalmen tegen elkaar. Verdeel de olie over het 

hele lichaam tot deze helemaal opgenomen is.
Prescription de consommation (fr) Pour le sport - Avant l’effort: en friction rapide. Après 

l’effort: en massage ample et lent. En soin du corps 
après la douche ou le bain sur peau encore légèrement 
humide - Verser quelques gouttes dans le creux de la 
main et frotter les deux paumes l’une contre l’autre. 
Répartir l’huile sur tout le corps jusqu’à absorption 

complète du produit.
Samenstelling Zonnebloemolie  Olijfolie  Compositie van natuurlijke 

etherische oliën 1  Extract van arnicabloem  
Berkenbladextract  Limoneen 1  Linalool 1  Geraniol 1  

Coumarin 1
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 Logistieke kenmerken

Barcode / GTIN 4001638099240
Gewicht - Netto (in kg) 0.20000
Gewicht - Bruto (in kg) 0.458
Aantal porties/stuks per verpakking 1
Gewicht - Per portie (in kg) 0.458
Individuele verpakkingseenheid Stuk
Netto volume (Lit) 0.2
Intrastatnummer 33049900

Boekhoudgegevens

Intrastat-nummer  33049900
Goederencode officieel 3304.9900
Goederencode intern GELEE
GPC_klasse_TRADE 53131100
GPC_brick_TRADE 10000668

Code - EAN omverpakking (TU) 4001638099240
Aantal omverpakkingen per distributie-eenheid 30
Aantal kartons per pallet 56
Lengte verbruikerseenheid 167
Breedte verbruikerseenheid 73
Hoogte verbruikerseenheid 44
Lengte omverpakking 395
Breedte omverpakking 300
Hoogte omverpakking 170

Claims

Voedingsclaims bijkomend
Voedingsclaims extra Dierproefvrij - Veganistisch
Voedingsclaim

Gebruiksvoorschrift Te gebruiken bij het sporten door voor de inspanning 
dun aan te brengen en na de inspanning voor een 

uitgebreide, langzame massage. Als 
lichaamsverzorging te gebruiken door na het douchen 
of een bad op de nog vochtige huid aan te brengen. 
Giet enkele druppels in de handpalm en wrijf beide 
handpalmen tegen elkaar. Verdeel de olie over het 

hele lichaam tot deze helemaal opgenomen is.
Notificatienummer
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Extra verplichte vermeldingen (FIC1169/2011)

GGO's

Genetisch gewijzigde grondstoffen Niet van toepassing
Genetisch gewijzigde additieven Niet van toepassing

BTW (%) 21
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