
Neo Ballistol Huismiddel Olie  
 
Onderstaand een paar feiten uit de wonderlijke olie Neo Ballistol. 

 
Neo Ballistol Olie: 

 
is geschikt als huidverzorging voor handen, voeten en het gehele lichaam 
wordt succesvol gebruikt als massageolie 
laat zich goed in masseren en verlicht jeuk 
herstelt en ontspant zichtbaar de geïrriteerde huid 
trekt snel in de huid 
is ook geschikt voor de gevoelige huid 
maakt droge, ruwe en schilferige huid weer zacht en soepel 
is ideaal voor nagelverzorging 
voorkomt nagelschimmel 
voorkomt het afbreken van vinger- en teennagels 
herstelt broze nagels 
verhindert het ingroeien van nagels 
voorkomt doorligwonden 
is desinfecterend 
is ideaal voor wondverzorging en nabehandeling 
beschermt bij grof handwerk als een vloeibare handschoen 
bestaat uit beproefde plantaardige werkstoffen in geneesmiddelkwaliteit en 
medicinale zuivere witte olie 
bevat vele werkzame etherische oliën zoals pepermuntolie en anijsolie 
bevat geen conserveringsmiddelen 
wordt aanbevolen door dermatologen 
heeft zich sinds 80 jaar succesvol bewezen bij verschillende toepassingen 
regelmatig wordt Neo Ballistol Huismiddel als het geheime middel bij 
problemen genoemd, waar andere middelen niet konden helpen. 

 
Gebruik: 
Bij droge, ruwe en schilferige huid, Neo Ballistol Huismiddel aanbrengen en in 
masseren tot de olie is opgenomen door de huid. Ruwe, droge huid wordt zo weer 
elastisch, kloven verdwijnen en eelt kan bij regelmatig insmeren makkelijk worden 
verwijderd. Bij een schilferige huid ondersteunt Neo Ballistol Huismiddel het herstel. 
De dode huidcellen laten zich makkelijk verwijderen. Jeuk wordt door inmasseren van 
Neo Ballistol Huismiddel aanzienlijk verminderd. De pepermunt olie in Neo Ballistol 
Huismiddel zorgt door zijn verkoelende werking voor 
verlichting bij jeuk. Ook vinger- en teennagels blijven door Neo Ballistol Huismiddel 
elastisch en worden niet broos waardoor ook nagelbreuk wordt voorkomen. Bij 
regelmatige verzorging voorkomt u het ingroeien van nagels. 

 
Voetverzorging met Neo Ballistol Huismiddel: 
Neo Ballistol Huismiddel is ook geschikt voor de gehele voetverzorging bijvoorbeeld 
voor joggers en alle andere lopers voor zowel voor als na het lopen. Uit voorzorg  
inmasseren met Neo Ballistol Huismiddel houdt bij sport de voet soepel en 
voorkomtblaarvorming. Bij lange fietstochten voorkomt het wrijfwonden aan het 
dijbeen door het zadel. 

 
Bescherming voor de Handen bij huishoudelijk werk, tuinwerk en garagewerk: 
Bij werk in de garage of overal daar waar de handen veel te lijden hebben, heeft Neo 
Ballistol Huismiddel zich bewezen als huidbescherming en verzorging. Smeer uw 
handen voor het werk in met Neo Ballistol Huismiddel. De huid blijft beschermd en 
wordt niet broos. Bovendien laten de handen zich na het werk eenvoudig weer schoon 
maken. 

 



Neo Ballistol Huismiddel als massageolie: 
Neo Ballistol heeft zich uitstekend bewezen als massageolie in massagepraktijken, 
ziekenhuizen, bejaardenhuizen en in vele particuliere huishoudingen. Neo Ballistol 
Huismiddel wordt succesvol gebruikt ter voorkoming van doorlig- en drukplekken. 

 
Neo Ballistol als nagelolie en voor hand- en voetverzorging: 
Op basis van zijn samenstelling en zorgvuldige productie is Neo Ballistol een ideale 
verzorgings- en nagelolie en voorkomt nagelschimmel. Vinger- en teennagels blijven 
door Neo Ballistol Huismiddel elastisch en worden niet broos, waardoor nagelbreuk 
voorkomen wordt. Bij regelmatig gebruik voorkomt u ook het ingroeien van nagels. 
Ook is het geschikt voor hand- en voetverzorging. 

 
Neo Ballistol als cosmetica: 
Ook voor het verwijderen van make-up kunt u Neo Ballistol Huismiddel goed 
gebruiken. Door zijn koel/warm effect wordt de huid gestimuleerd, de door make- up 
verstopte poriën schoon en de belaste huid heeft tijd voor herstel. Bij puistjes helpt 
het talgverstoppingen schoon te maken die tot puistjes leiden. Na het scheren 
verzorgt Neo Ballistol Huismiddel de huid en vermindert de ‘scheerbrand’. Ook is het 
geschikt als lippenbalsem. 

 
Wondverzorging: 
De olie werkt desinfecterend en kan daardoor gebruikt worden voor wondreiniging en 
behandeling 

 
Neo Ballistol als geneesmiddel: 
Neo Ballistol Huismiddel werd in de huidige samenstelling meer dan 70 jaar lang als 
geneesmiddel toegelaten. Geneesmiddelen mogen echter alleen in apotheken 
verkocht worden. Omdat Neo Ballistol nu niet meer als geneesmiddel wordt 
aangeboden, dit op grond van de geneesmiddelenwet, mogen er geen eigenschappen 
meer aangegeven worden waaruit enige genezende werking te lezen valt. 
 
Ingrediënten: 
Paraffinum Liquidum (medicinale zuivere witte olie), Oryza Sativa (Rijst-Olie), Oleic 
Acid (Oliezuur), Potassium Hydroxide, Isoamylalcohol, Alcohol, Aqua, Mentha 
Piperita (Pepermunt-Olie), Anisum (Anijs-Olie), Ammonia, Sodium Saccharin. 
 
 
 
Voetnoot: 

 
In verbinding met water ontstaat er een witte emulsie. Ook kan bij het in masseren op 
de huid een witte waas ontstaan die echter snel in de huid trekt. Mocht Neo Ballistol 
Huismiddel in de ogen terecht komen dan kan dit een branderig gevoel geven. In dat 
geval de ogen met wat water uitspoelen. Bij te koele opslag kan er een witte 
bezinksel ontstaan die weer verdwijnt bij opwarmen. Op de kwaliteit en samenstelling 
heeft dit geen invloed. 
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