Pigge Bruin
Ons originele Pigge Bruin zit in een mooi simpel medicijnflesje met brede halsopening. Deze olie is
grotendeels samengesteld uit biologische bestanddelen en bevat – net als vroeger – echte
lavendelolie waardoor hij heerlijk ruikt.
Pigge Bruin is een bijzonder product voor in de zon en blijft ongekend populair. Het wordt op
traditionele wijze gefabriceerd uit natuurlijke grondstoffen. Wanneer je het in de zon gebruikt op een
al gebruinde (en aan de zon gewende) huid kan het een extra diepe bruining geven.
De oliën in dit product worden vloeibaar door de warmte en werken verzachtend en voedend op een
droge huid. ö
Er zit geen beschermingsfactor in. Dit middel dient daarom met beleid gebruikt te worden en is niet
voor iedereen geschikt. Het is het beste om de zon te vermijden tussen 12.00 en 15.00 uur.
Toepassingen
• om sneller bruin te worden in de zon
• ter verzachting van een droge huid
Productcategorie: Huidverzorging
Speciaal zonproduct
Inhoud: 100 ml
Ingredients
Lanolin (wolvet), Cocos Nucifera Oil*(kokosolie), Olea Europea Oil*(olijfolie), Sesamum Indicum Oil*
(sesamolie), Prunus Amygalus Dulcis Oil* (amandelolie), Lavandula Angustifolia Oil (lavendelolie),
Citrus Aurantium Bergamia Oil (bergamotolie), Linalool*, Limonene**, Citral**, Geraniol**.
*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.
Gebruiksaanwijzing
Gebruik Pigge Bruin alleen op een al gebruinde huid. Vermijd de zon tussen 12.00 en 15.00 uur.
Zon met dit product niet langer dan 3 uur per dag.
Waarschuwingen
Pigge Bruin bevat geen beschermingsfactor. Gebruik daarom dit zonneproduct alleen als je huid al
aan de zon gewend is. Vermijd de intensieve middagzon. Gebruik deze olie niet in landen waar de
zon veel feller schijnt dan in Nederland. Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
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Bescherm baby’s en kleine kinderen tegen direct zonlicht. Contact met de ogen en textiel vermijden.
Kan vlekken op kleding geven.
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.
Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr.1924/2006 geen volledige
productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem
dan contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl.
Z-index: 16552075
Productcode: VP0252
Barcode: 8716378999922
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