
  
Bijsluiter   huidolie,   zeep   en   wasnoten   sustOILable                                            
  

De   informatie   in   deze   bijsluiter   is   met   de   grootste   zorg   samengesteld.   De   informatie   is   bedoeld   als   
algemene   ondersteuning,   bevordering   en   optimalisering   van   de   gezondheid.   Het   is   niet   bedoeling   de   
producten   te   promoten   als   geneesmiddel   of   aan   te   bevelen   tegen   welke   ziekte   dan   ook.     
  

Uitwendig   gebruik   
Alle     producten   van   sustOILable   zijn   uitsluitend   voor    uitwendig    gebruik.   Houd   de   producten   altijd   
buiten   bereik   van   kinderen   en   raadpleeg   bij   onverhoopt   inwendig   gebruik   een   arts.   
  

Bijwerkingen     
Bij   normaal   gebruik   van   de   producten   van   sustOILable   zijn   er   geen   bijwerkingen   bekend.    Blijf   altijd   
voorzichtig   en   stop   het   gebruik   bij   overgevoeligheden   of   een   allergische   reactie.   Raadpleeg   indien   
nodig   een   arts.     
  

Tip:   gebruik   het   product   eerst   op   een   klein   stukje   van   de   huid   en   kijk   hoe   de   huid   erop   reageert.   Als   je   
lichaam,   op   welke   wijze   dan   ook,   vreemd   op   het   product   reageert,   stop   dan   onmiddellijk   met   het   
gebruik   en   raadpleeg   indien   nodig   een   arts.   
  

Gebruik   de   producten   niet   als…..   
Je   gevoelig   bent   voor   één   van   de   bestanddelen   uit   de   producten.   Per   product   kun   je   alle   ingrediënten   
raadplegen   in   het   tabje   ‘ingrediënten’   bij   de   productbeschrijving.   Stop   onmiddellijk   met   het   gebruik   
van   het   product   bij   een   allergische   reactie   en   raadpleeg   indien   nodig   een   arts.     
    
Zonbescherming   huidolie  
Er   zijn   twee   soorten   UV   stralen:   UVA   en   UVB.     
  

● UVA   straling   wordt   niet   tegengehouden   door   wolken   of   glas   waardoor   je   elke   dag   (zomer   en   
winter)   wordt   blootgesteld   aan   UVA   stralen.   Je   verbrand   er   niet   door   maar   de   huid   veroudert   
er   wel   door   en   dus   krijg   je   van   deze   straling   rimpels.     

● UVB   stralen   zorgen   er   voor   dat   je   huid   een   lekker   bruin   kleurtje   krijgt   of,   als   je   te   lang   en   
teveel   aan   de   zon   blootgesteld   bent,   voor   een   verbrande   huid.   Bescherm   je   daarom   altijd   
tegen   de   zon.     

  
Frambozenpitolie   van   sustOILable   biedt   mogelijk   natuurlijke   bescherming   tegen   UVB   zonnestralen   
(SPF   28-45).   Omdat   het   om   een   natuurproduct   gaat    kunnen   we   nooit   precies   zeggen   wat   de   
werkelijke   factor   van   de   olie   is.   Houd   je   eigen   huid   dus   altijd   erg   goed   in   de   gaten   en   neem   
aanvullende   maatregelen   indien   nodig.        
  

Gebruik    bij   zwangerschap   en   het   geven   van   borstvoeding   
We   beschikken   niet   over   voldoende   informatie   om   aan   te   kunnen   geven   of   gebruik   tijdens   
zwangerschap   of   borstvoeding   veilig   is.   Wij   raden   gebruik   tijdens   zwangerschap   en   borstvoeding   
daarom   af.     

  
  



Bewaren     
Bewaar   alle   producten   van   sustOILable   buiten   het   bereik   van   kinderen.     
  

Olie   
Bewaar   huidolie   droog   en   op   kamertemperatuur   (tussen   15   en   25   graden   celcius).   Stel   de   olie   niet   
langdurig   bloot   aan   direct   zonlicht.   De   olie   is   tot   12   maanden   na   opening   in   ieder   geval   houdbaar.   Na   
die   tijd   kijk   en   ruik   je   goed   om   te   bepalen   of   het   product   nog   bruikbaar   is.   Sluit   het   flesje   na   gebruik   
altijd   goed.       
  

Zeep   
Bewaar   zeep   droog   en   op   kamertemperatuur   (tussen   15   en   25   graden   celcius).   Stel   de   producten   niet   
langdurig   bloot   aan   direct   zonlicht.   De   zeep   is   tot   12   maanden   na   het   eerste   gebruik   in   ieder   geval   
houdbaar.   Na   die   tijd   kijk   en   ruik   je   goed   om   te   bepalen   of   het   product   nog   bruikbaar   is.    Om   de   
kwaliteit   van   de   zeep   te   behouden,   leg   je   de   zeep   na   gebruik   droog   weg.   Laat   de   zeep   zeker   niet   in   
water   liggen.   
  

Wasnoten   
Bewaar   wasnoten   droog   en   op   kamertemperatuur   (tussen   15   en   25   graden   celcius).   Stel   de   
producten   niet   langdurig   bloot   aan   direct   zonlicht.   De   wasnoten   ontvang   je   los   in   een   kartonnen   
doos.   Wasnoten   zijn   erg   lang   te   gebruiken.   Kijk   en   ruik   goed   om   te   bepalen   of   het   product   nog   
bruikbaar   is.    Laat   wasnoten   en   het   waszakje   aan   het   einde   van   het   (vaat)wasprogramma   goed   
drogen.   Als   de   noten   ‘op’   zijn   (ze   voelen   dan   week   aan)   gooi   je   ze   bij   het   groente-   fruit-   en   tuinafval   of   
op   een   composthoop   tussen   de   planten.   
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