
Dag na dag wordt onze huid aan milieu-invloeden 
blootgesteld, en belast. Als grootste orgaan van het 
menselijk lichaam, bied onze huid bescherming en 
moet tegelijkertijd een hoop verdragen.

Onze huid verdient dan ook de best mogelijke 
verzorging. Verwen uzelf en uw huid met goede 
huidverzorgingsproducten van BALLISTOL. Alle 
producten worden goed verdragen en verzachten uw 
huid.

Door dermatologen en artsen aanbevolen.

Zachte verzorging voor lichaam 
en geest.

„zeer goed“
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Neo-Ballistol huismiddel
F.W. KLEVER GmbH • 84168 Aham
Tel.: 08744 9699-0 • Fax: 08744 9699-96
www.ballistol.de • info@ballistol.de

Uw verdeelpunt:

www.ballistol.de

• Voor gevoelige huid geschikt, aanbevolen voor 
Dermatitis (huidontsteking) en Neurodermitis 
(krabeczeem).

• Voor verzorging van huid, handen, voeten en nagels.

• Regenereert en ontspant de huid, vermindert jeuk en 
desinfecteerd.

• Bevordert de doorbloeding en herstellend vermogen 
van de huid, ideaal bij wondverzorging.

• Tegen doorligwonden.

• Verzacht eelt op voeten.

Waarom Neo-Ballistol 
huismiddel?
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Ideaal gebruik bij huid en 
wondbehandeling.

Neo-Ballistol huismiddel  ondersteund wondheling, 

bijvoorbeeld bij schaaf – en snijwonden, blaren, lichte 

brandwonden of insectenbeten en vermindert 

eveneens jeuk. Ook uitstekend te gebruiken bij 

littekens na een ongeval of operatie. Na zonnebrand 

verzacht het de huid en is eveneens vochtinbrengend. 

Bij spierpijnen, gespannen spieren en gewrichtspijn 

zorgt een zachte massage met Neo-Ballistol voor 

verlichting en wordt de doorbloeding bevordert.

Ook wordt de olie bij maagproblemen, zoals brandend 

maagzuur, vol gevoel, opgeblazen gevoel, en zelfs bij 

keelontstekingen en heesheid veilig aanbevolen. Bij 

ontstekingen of blazen in de mond brengt Neo-Ballistol 

een merkbare verzachting. Werkt ook zeer goed bij eelt, 

voetschimmel en nagelriem problemen bij handen en 

voeten.

Dermatologisch “zeer goed“ 
bevonden.

Neo-Ballistol houd de huid in elke fase van ons leven 

gevoed - en gezond. Het is ideaal voor uitgebreide 

huidverzorging, tegen droge huid door de 

waardevolle rijstolie, die van nature rijk is aan 

vitamine E. Deze vitamine E beschermt de huid tegen 

schadelijke natuurinvloeden, en vrije radicalen die 

voeding- gerelateerd kunnen ontstaan. Ook zorgt  

vitamine E voor een toereikende vochtbalans van de 

huid, een goede doorbloeding en maakt de huid glad 

en zacht.
Neo-Ballistol werkt ontstekingsremmend, kalmeert 

en beschermd de huid tegen voortijdige veroudering.

Met zijn talrijke toepassing mogelijkheden met één 

enkel flesje wordt het gebruik van verschillende tubes 

en potjes overbodig.
Neo-Ballistol wordt bij dermatologische en allergie 

proeven met “zeer goed” bevonden.

Beproefd en getest.

Neo-Ballistol huismiddel is in vele huishoudens niet 

meer weg te denken. Het wordt nog altijd in dezelfde 

samenstelling gemaakt zoals 70 jaar geleden.

En het is goed zo, er is nauwelijks een vergelijkbaar 

huismiddel bekent dat bij zo veel klachten snel 

verlichting geeft.

Neo-Ballistol regenereert de huid en maakt deze 

zacht en elastisch. Vele ziekenhuizen gebruiken het, 

om bij bedlegerige patiënten wonden te behandelen en 

te voorkomen. Het werkt ook tegen eelt, cellulitis, en 

kalknagels. Het inwrijven van de voeten met Neo-

Ballistol gaat blaarvorming tegen bij het wandelen.

Bij kleine wonden ontsmet en ondersteund het gebruik 

een snelle heling. Ook is het ideaal als lipbalm- en huid 

verzorging na het scheren of ontharen. Als 

massageolie bevordert het gebruik de doorbloeding 

van de huid en spieren.

www.ballistol.de


