
SCHAPENWOLCREMES 

Alle soorten op voorraad bij Landwinkel Schurenhof in Vlodrop 

 

Schapenwol handcrème 

Schapenwol handcrème (met 10% wolvet) maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het 

laat kloven verdwijnen en brengt uw huid in prima conditie. Schapenwol Handcrème trekt 

snel in en voelt niet vet aan. 

 

 

 Verzacht, beschermt en werkt genezend 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 

 

 

Schapenwol handcrème Teatree 

Deze handcrème heeft dezelfde basis als de gewone Schapenwol handcrème (o.a. 10% 

wolvet). Er is een verschil: de parfum is vervangen door teatree-olie. Teatree-olie is een 

etherische olie uit de bladeren van de theeboom. De theeboom groeit voornamelijk in 

Australië. De Aboriginals kennen al generaties lang de bijzondere werking van teatree-olie. 

De olie is pijnstillend, vermindert jeuk en doodt bacteriën en schimmels. In de handcrème is 

de olie gecapsuleerd; u ruikt de rustige natuurlijke geur vooral tijdens het uitsmeren. Ook 

handcrème teatree maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het laat kloven verdwijnen 

en brengt uw huid in prima conditie. De crème trekt snel in en voelt niet vet aan. 

 

 

 Verzacht, beschermt en werkt genezend 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat geen parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 



 

Schapenwol Handcrème met biologische olieën 

Ook deze Schapenwol Handcrème trekt snel in en voelt niet vet aan. Droge schrale handen 

worden weer zacht en kloven verdwijnen. Met 10% wolvet en de verzorgende oliën Aloë 

Vera*, Avocado-olie* en Sheabutter*. De lichtfrisse geur van mandarijn-olie* maakt dit 

product compleet. 

* ingrediënten afkomstig uit de biologische landbouw. 

 

 

Schapenwol voetcrème 

Schapenwol Voetcrème (met 10% wolvet) is de ideale natuurlijke verzorging voor uw voeten. 

De menthol en kamfer werken verfrissend. De teatree helpt tegen voetengeur en 

voetschimmels. Trekt snel in en voelt niet vet aan. 

 

 

 Verzacht, beschermt en werkt genezend 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat geen parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 

 

Schapenwol voetcrème met biologische olieën 

Ideaal bij ruwe en droge huid, eeltplekken en zere hakken. Met 10% wolvet en de 

verzorgende oliën Aloë Vera*, Avocado-olie* en Teatree-olie*. De Rozemarijnolie* verkwikt 

uw vermoeide en branderige voeten. Deze Schapenwol Voetcreme trekt snel in en voelt niet 

vet aan. 

* ingrediënten afkomstig uit de biologische landbouw. 

 

 



Schapenwol huidcrème 

Deze crème heeft dezelfde basis als de handcrème en voetcrème, namelijk 10% wolvet. De 

huidcrème is echter soepeler, waardoor hij makkelijker verdeelt en beter uitsmeert. Ideaal 

voor grotere delen van het lichaam die extra verzorging nodig hebben. Trekt snel in en voelt 

niet vet aan. 

 

 

 Verzacht, beschermt en werkt genezend 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 

 

Schapenwol huidcrème mandarijnolie 

Deze huidcrème is vrijwel gelijk aan de gewone huidcrème (basis 10% wolvet). Het verschil: 

de parfum is vervangen door mandarijn-olie. Deze etherische olie heeft een verfrissende 

lichte geur. Ook deze huidcrème verdeelt makkelijk en smeert goed uit. Ideaal voor grotere 

delen van het lichaam die extra verzorging nodig hebben. Trekt snel in en voelt niet vet aan. 

 

 

 Verzacht, beschermt en werkt genezend 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat geen parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 

 

  



Schapenwol Gezichtscrème 

Schapenwol Gezichtscrème is opvallend zacht bij opbrengen. Het verzacht en verzorgt de 

huid en is zowel geschikt als dag - en als nachtcrème. Trekt snel in en voelt niet vet aan. 

 

 

 Met natuurlijke conserveermiddelen en kleurstoffen 

 Met Aloe Vera, vitamine E en plantaardige oliën 

 Bevat parfum 

 Geschikt voor alle huidtypen 

 30 maanden houdbaar 


