
Informatie natuurlijke oliën 

Gebruiksaanwijzing 

Zoals aangegeven op de verpakking en/of website. De informatie op de website is de meest betrouwbare en up-to-

date informatie. 

Uitsluitend uitwendig gebruiken 

 

Bijwerkingen natuurlijke olie 

Natuurlijke oliën geven, voor zover bekend, geen bijwerkingen, bij aanbevolen gebruik. 

 

Zwangerschap, borstvoeding 

Over gebruik tijdens zwangerschap/borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend en wordt dan ook afgeraden. 

 

Niet gebruiken bij 

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Overgevoeligheid voor natuurlijke oliën komt zeer zelden voor 

maar kan, zoals met elk product, optreden. 

 

Bewaring 

Droog en bij kamertemperatuur (15-25ºC). Buiten bereik van kinderen houden. De uiterste gebruiksdatum is 

vermeld op de verpakking. Onze producten zijn natuurproducten, daardoor kan het product per batch variëren. 

 

Belangrijk 

De informatie zoals weergegeven op deze website of gebruiksaanwijzing, is naar beste weten en met de grootste zorg 

samengesteld. De samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij toepassing, gebruik of 

misbruik van de informatie en/of producten kan ontstaan. De verzamelde informatie is gebaseerd op studies en experimenten 

van gebruikers verspreid over de hele wereld en is afkomstig van diverse literatuurbronnen en is uitdrukkelijk alleen bedoeld ter 

informatie. Wij garanderen en claimen niet dat onze producten hetzelfde effect zullen hebben in alle voorkomende, of 

vergelijkbare gevallen. BeriVita producten zijn alleen bestemd voor uitwendig gebruik tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Zoals met elk natuurproduct, dienen ook BeriVita (huid-) producten vooraf getest te worden op klein gedeelte van de huid en 

direct te worden gestopt wanneer zich problemen voordoen. In incidentele gevallen kan het gebruik tot onverwachte allergische 

reacties leiden. Bij twijfel wordt het daarbij aanbevolen om een arts te raadplegen. Onze producten zijn natuurproducten, 

daardoor kan het product per batch variëren. De geleverde natuurproducten kunnen mogelijke geur- en kleurverschillen geven 

ten opzichte van eerdere leveringen. De olie kan per fles verschillen van kleur en er kunnen lichte vlokken/residu in de fles 

aanwezig zijn. Dit is omdat het een natuurproduct is. Zeker bij koudere temperaturen is deze vlok-vorming soms sneller 

zichtbaar. Door een beetje met de hand te verwarmen, verdwijnt dat meestal snel weer. 

 

De informatie op deze pagina is bedoeld als algemene ondersteuning, bevordering en optimalisering van de 

gezondheid. Het is niet bedoeld om dit product te promoten als geneesmiddel, als diagnose mogelijkheid, om te 

genezen of om enige ziekte te voorkomen, bij mens, dier of plant. 


