Nieuw!

Cool
hè!

Nu ook de
koelste shampoo
Mentho10, dé uitkomst
bij huidirritatie

Begin de dag
lekker fris met de
koelste shampoo

Cool hè!
Zoals alle producten van Mentho10
bevat onze nieuwe crème shampoo het
ingrediënt menthol. Hierdoor werkt
Mentho10 crème shampoo direct
verkoelend, brengt de hoofdhuid tot rust
en heeft een unieke verzorgende werking,
waardoor jeuk verdwijnt. Deze shampoo
geeft het haar natuurlijke glans, soepel-

heid en volume. Mentho10 gebruikt
alleen 100% natuurlijke menthol (Mentha
Arvensis). Het is dermatologisch getest,
bevat geen parfum en is huidneutraal.
Begin de dag voortaan lekker fris met
de koelste shampoo. Mentho10 crème
shampoo is verkrijgbaar bij drogisterijen,
apotheken en webwinkels.

Cool. Mentho10
poeder natuurlijk
en verzorgend

Mentho10 poeders
bevatten geen parfum
en zijn dermatologisch
getest.

Onze eerste toepassing voor een onrustige huid was in
poedervorm. Een prettige samenstelling die nog steeds
werkt. Het brengt de huid snel tot rust. Mentho10 poeder
is verkrijgbaar in de varianten:

Mentho10 Talkpoeder met
extra, natuurlijke menthol

Mentho10 Talkpoeder
met natuurlijke menthol

Mentho10 Pure Talkpoeder.
100% zuiver

Mentho10 Kinder Talkpoeder
met natuurlijke menthol

Dit is een sterk verkoelende talkpoeder
die verzachtend, jeukstillend en
vochtabsorberend werkt.

Deze poeder werkt verzachtend,
jeukstillend en vochtabsorberend.
De natuurlijke menthol zorgt voor
een licht verkoelende werking.

Werkt verzachtend en vochtabsorberend. Bevat uitsluitend zuivere
talkpoeder zonder enige toevoeging.
Geschikt voor een gevoelige huid.

De milde samenstelling is speciaal
ontwikkeld voor kinderen. Deze poeder
werkt verzachtend, vochtabsorberend en
jeukstillend. De natuurlijke menthol zorgt
voor een licht verkoelende werking.

En zeker zo koel, Mentho10
crème en gel waarmee u
heel natuurlijk smeert
Naast onze natuurlijke poeders hebben we ook een
zachte crème en een gel. Ook deze producten bevatten
100% natuurlijke menthol.

Mentho10 crème en
Mentho10 gel bevatten
geen parfum. Beide zijn
dermatologisch getest
en geschikt voor gebruik
tijdens de zwangerschap.

Mentho10 crème met
natuurlijke menthol

Mentho10 gel met
natuurlijke menthol

is een prettig smerende crème die helpt
bij een droge en geïrriteerde huid. Het
is een verzorgende en licht verkoelende
crème die jeukstillend werkt. Verrijkt met
zonnebloemolie en vitamine E voor het
behoud van een zachte soepele huid.

is een snel intrekkende en direct
werkende gel die helpt bij een branderige
en jeukende huid veroorzaakt door
bijvoorbeeld insectenbeten, brandnetels
of kwallenbeten. De gel werkt verkoelend
en brengt de huid tot rust.

Mentho10 bevat uitsluitend natuurlijke
menthol, geen parfum en alle producten
zijn dermatologisch getest.

Mentho10, dé uitkomst bij huidirritatie.

www.mentho10.nl
Volg Mentho10 op
Facebook voor
toepassingen & tips.
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