
Honing 
zoete genezer 

De honing in SkinO3® Mellifique heeft 

een zeer gevarieerde samenstelling. 

Omdat de honingbijen zeer veel 

verschillende planten bezoeken, bevat 

de honing grote hoeveelheden lipiden, 

aminozuren, eiwitten, vitaminen en 

mineralen. En die stoffen spelen een 

belangrijke rol bij het herstel van de 

huid. 

 

De producten van SkinO3® bestaan uit 

100% geozoniseerde olijfolie. De 

Mellifique honingzalf bevat echte 

honing waar geozoniseerde olijfolie aan 

is toegevoegd.  

 

Olijfolie heeft de unieke capaciteit om 

ozon te binden. Niet veel oliën zijn daar 

geschikt voor. De vetzuren en de ozon 

vormen samen de ozoniden in SkinO3®. 

Dat is de werkzame stof waar de huid 

veel baat bij heeft. 

 

De combinatie van honing met 

ozoniden is absoluut uniek en krachtig. 

Bovendien heeft dit product een 

wereldpatent. SkinO3® is dan ook het 

enige merk dat honingzalf als 

cosmetisch product in deze samen-

stelling aanbiedt.  

 

Mellifique wordt o.a. gebruikt als 

eerste hulp bij huishoudelijke 

ongelukjes zoals: brand-, snij- en 

schaafwondjes.  Verder is bekend dat 

honing littekenvorming tegengaat. 

met ozoniden 

Honingzalf 

Uit onderzoek blijkt dat honing voor 

een licht zuur milieu op de huid zorgt 

en daar hebben schadelijke bacteriën 

een hekel aan. Ook versnelt honing 

het huidherstel en wordt litteken-

vorming verminderd. 

 

Al deze eigenschappen zorgen ervoor 

dat honing een zoete genezer is. 

 

De huid kan na het opbrengen van de 

zalf wat plakkerig aanvoelen. Dat 

wordt veroorzaakt door de honing. 
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De werking van zowel honing als geozoniseerde 

olijfolie is in zeer veel onderzoeken wetenschappelijk 

bewezen. Het is veilig en wordt goed verdragen. De 

producten van SkinO3® zijn geschikt voor alle 

huidtypen.  

 

Wist je dat huidproblemen bij dieren ook goed 

reageren op onze producten? 

 

Kortom: SkinO3® is universeel toepasbaar. 

Telefoon: +31 (0)344 655 824 

Website: www.SkinO3.nl   -   www.ozonzalf.eu 

E-mail: info@SkinO3.nl 

 

SkinO3® is een merk van 

Honing, ozoniden en de huid. 
Het natuurlijk herstellend vermogen van de huid kan door invloeden van buitenaf verstoord 

raken. Bijvoorbeeld: door huidbeschadigingen (schaaf- of brandwondjes), vuil, bacteriën, 

schimmels, slechte doorbloeding etc. Dan kan de huid wel een steuntje in de rug gebruiken 

bij het oplossen van de problemen.  

 

De geozoniseerde producten van SkinO3® zijn daar uitstekend geschikt voor. Ozon (O3) is 

een actieve vorm van zuurstof (O2) en het beschikt over unieke eigenschappen. In klinische 

praktijken wordt Ozon steeds vaker succesvol toegepast. Zoals in de tandheelkunde en 

natuurgeneeskunde. Verder bevatten de producten van SkinO3® geen parfum, 

kleurstoffen, petrolatum (zoals Vaseline) of conserveringsmiddelen. 

 

De ozoniden uit de ozonolijfolie verzadigen de huid met zuurstof waardoor de 

celstofwisseling (microcirculatie) wordt verhoogd. Schadelijke bacteriën en schimmels 

worden door de ozoniden uitgeschakeld. Deze werking blijkt uit wetenschappelijk 

onderzoek.  

 

De honing in de SkinO3® Mellifique heeft eveneens zeer krachtige en unieke eigenschappen, 

die helpen de verstoorde balans in de huid weer te herstellen en te ondersteunen. 

 

Samen bevorderen deze 2 ingrediënten op unieke wijze een snelle celvernieuwing en 

genezing van wondjes omdat het natuurlijk herstellend vermogen van de huid een boost 

krijgt.  

 

Zo hebben de huidproducten van SkinO3® een beschermende, herstellende en 

verjongende invloed op de huid omdat het een versnelde huidregeneratie stimuleert. 
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