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Natuurlijke Producten 

BeriVita.com worden altijd gemaakt met respect voor mens, dier en natuur. Mensenleed, 

dierenleed, chemische bestrijdingsmiddelen, microplastics en genetisch gemodificeerd materiaal 

staan we nooit toe bij het maken van onze producten. 

  

"Heerlijke en krachtige natuurlijke producten, groot assortiment. Netjes en snel verzonden." 

 

BeriVita heeft als basis natuurlijke verzorging voor huid en haren en 100% zuivere etherische oliën. 

BeriVita producten zijn zonder chemische bewerkingen en geen chemische toevoegingen. 

We merken dat steeds meer mensen kiezen voor écht pure verzorging met oliën, butters en poeders, 

die rechtstreeks uit de natuur komen. Dat is ook niet zo vreemd. Kijk maar eens op een etiket van 

reguliere huid 'verzorgings-' producten, deze bevatten vaak een enorme lijst chemische ingrediënten, 

met onuitspreekbare namen. Verzorging van uw huid en haren met onze natuurlijke producten heeft 

als enorm voordeel dat uw kwetsbare huid niet in contact komt met deze chemische stoffen. 

  

"Wist u dat u per dag, gemiddeld, zo'n 250 chemische stoffen op uw huid aanbrengt als u reguliere 

verzorgingsproducten gebruikt?" 

 

Onze natuurlijke producten zijn onbewerkt, zuiver en puur, dat betekent geen parfum en geen 

parabenen of andere chemische hulpstoffen. 

We doen niet aan ingewikkelde 'productie' methodes. Geen dure reclames, geen hippe, dure flesjes 

of potjes, geen 'gestylde' etiketten. Onze verpakkingen zijn eenvoudig, het gaat ons puur om de 

natuurlijke inhoud. 

BeriVita is puur en simpel: Direct uit de natuur, in de fles en op de post! Binnen 1-2 werkdagen is de 

bestelling bij u in huis.  

Detail informatie vindt u bij de verschillende oliën of op www.BeriVita.com 

 

Bijwerkingen natuurlijke producten 

Soms lichte huidirritatie door versterkte doorbloeding, dat verdwijnt meestal snel weer. Verder voor 

zover bekend, geen bijwerkingen, bij aanbevolen gebruik. 

  

Zwangerschap/Borstvoeding 

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

ook afgeraden. 
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Niet gebruiken bij 

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Bij ernstige irritatie van de huid, meteen stoppen. 

  

Bewaring 

Droog, koel en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. De uiterste gebruiksdatum is 

vermeld op de verpakking.  

Onze producten zijn natuurproducten, daardoor kan het product per batch variëren. 

 

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. 


